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ÖNSÖZ
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, 20. Çalõşma Dönemi içinde; 

yayõn çalõşmalarõnõ, Birlik Haberleri dergisinin dõşõna taşõrarak, genişletme 
kararõ almõştõ. Bunun en belli - başlõ nedeni; bugüne dek TMMOB ve bağlõ 
Odalarõn bünyesinde oluşan birikimlerin, tüm emekçi kesime daha yaygõn ve 
etkin bir biçimde iletilebilmesidir. Birlik Haberleri'nin, dergi niteliğinde bir yayõn 
olmasõ, boyut olanaklarõnõn sõnõrlõ bulunmasõ, araştõrma ve çalõşmalarõn
bütünüyle verilememesi sorununu doğurmaktaydõ. Elinizdeki bu yapõt, sözü 
geçen oluşum ve nedenlerin ürünü ve ikincisidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği'nin, ülke sorunlarõna bilimsel 
açõdan yaklaşõmõ, çelişkilerin nesnel bir bakõşla ortaya konulmasõ ve sorunlara 
gerçekçi çözüm önerileri getirilmesi; Birlik Haberleri'nin yanõ sõra fakat ondan 
daha geniş boyutlarõyla, bundan böyle TMMOB kitap - broşür yayõnlarõnõn 
sayfalarõnõ oluşturacak ve buradan üyelerimize ve halkõmõza ulaşacaktõr. 
TMMOB ve bağlõ Odalarõn yaptõğõ ve yapacağõ çalõşmalarõn doğru çözüm ve 
önerilerde bulunmasõnõn nesnel koşullarõ Odalarõmõzõn ilgi alanlarõna giren 
konularda, geniş araştõrma, gözlem ve deneyler yapma yöntemini 
benimsemiş olmalarõnda odaklaşmakta. TMMOB, önümüzdeki dönemde de, 
ülke somut sorunlarõndan hareketle, iç ve dõş sömürüyü teşhir edecek, bu 
çalõşmalarõ daha etkin ve yaygõn yayõn eylemleriyle kitlelere aktaracaktõr.

TMMOB ve bağlõ Odalarõn, tüm çalõşmalarõnda, bu niteliklerini 
koruyacağõna ve gelişeceğine inanõyoruz. Üyelerimiz ve halkõmõz desteğimiz, 
eleştiri ve öneriler yönlendiricimiz olacaktõr.



TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ

GİRİŞ
 Demokratik, sosyal ve ekonomik haklarõnõ alabilmek için, bilinçli olarak 
örgütlenmek ve mücadele etmek gereği ve gerçeği; tüm çalõşanlar ve ezilenler 
için olduğu gibi, Karadeniz bölgesinin fõndõk üreticileri için de kaçõnõlmaz ve 
tüm çõplaklõğõ ile ortada bir olgudur.

Toplumumuzdaki egemen güçlerin ve onlarõn bilerek bilmeyerek 
borazancõlõğõnõ ve dolapçõlõğõnõ yapanlarõn, �fõndõk üreticileri tembeldir, 
çalõşsalar karşõlõğõnõ alõrlar fazlasõyla, 1 - 2 ay çalõşõp 10 ay yatmalarõna karşõn 
yine de kazançlarõ iyidir� şeklindeki sözleri, toplumumuzu çarpõklaştõran 
kapitalist değerlendirme biçimlerinden biridir ve etkinliğini yitirmiştir. Bunlar, bir 
gerçeği yansõtmaktan çok, kişisel ya da sõnõfsal çõkarlarõnõ kollayanlarõn sözleri 
olarak anõmsanmaktadõr artõk. Çünkü diğer üreticilerimiz gibi fõndõk 
üreticilerimiz de, giderek daha fazla farkõna varmaktadõrlar ki; üreticiyi 
güçlendirecek, verimi artõracak, emeği ve ürünü tam karşõlõğõyla 
değerlendirecek girişim ve girdiler kendilerine devletçe tam anlamõyla 
sağlanamamaktadõr. Üreticiyi korur gibi görünen destekleme alõmlarõ, 
sübvansiyonlar, bankalar, kooperatifler ve krediler ile benzerleri, yetersiz ve 
adil dağõtõm yapmayan nitelikleriyle üreticilere değil; tüccarlara, aracõ - tefeci - 
vurgunculara, toprak ağalarõna, ihracatçõ, ithalâtçõ ve benzerlerine yarar 
sağlamaktadõr.

Fõndõk üreticilerimiz; gelirlerinin, ekonomik güçlerinin ve de siyasal 
güçlerinin neden düşük düzeyde olduğu, ulusa) gelirden bir azõnlõk gurup 
tonlarla pay alõrken kendisine neden gramla pay düştüğü; üreticileri 
güçlendirmek, haklarõnõ korumak, emek ve ürünlerini değerlendirmekle görevli 
pek çok kuruluşun, anayasamõzca da önerilen bu görevleri yapmak yerine, 
tam tersine, neden kendisini boğan, bağõmlõ hale getiren, güçsüzleştiren ve 
sömüren aracõ - tefeci - tüccar vb. azõnlõğõn yararõna işlediği konularõnda 
giderek aydõnlanmakta, bilinçlenmekte ve tek çõkar yolun, kendi kuracağõ, 
kendi yöneteceği örgütü içinde mücadele etmek olduğu noktasõnda 
birleşmektedirler.

Fõndõk üreticilerimiz yoksuldur, dayanaksõzdõr, sosyal güvenlikçe terk 
edilmişlik içindedir. Pek çok ürün alanõmõzda olduğu gibi, fõndõkçõlõğõmõzda da, 
verimi ve ulusal gelire katkõyõ artõracak, gelir dağõlõmõnõ etkileyecek önlem, 
veri, bilimsel araştõrma ve işbirliği yönlerinden bir başõboşluk ve tutarsõzlõk 
vardõr.
  Kişisel ve kâra yönelik çõkar ve girişimlerin ağõr bastõğõ, insan 
onurunun, yaşama hak ve güvenliğinin hiçe sayõldõğõ kapitalist toplumlarda 
adaletsiz gelir dağõlõmõnõ, ekonomik güç dengesini ve sosyal adaleti etkileyen 
kamu mülkiyeti sorunu gerçek anlamõyla çözülmedikçe, toplumdaki 
çarpõklõklar, çelişkiler ve sömürü sürüp gider. Halkõn, halk için, halk tarafõndan 
yönetimi demek olan demokrasi, tüm boyutlarõyla ve uluslararasõ çapta 
yerleşmedikçe; tüm geri bõraktõrõlmõş toplumlarõn ve bu toplumlarõn büyük 
bölümünü oluşturan buğday, arpa, pamuk, tütün, pancar, haşhaş, çay, pirinç, 
zeytin, kahve, kakao, sebze, meyve, mõsõr, patates,... ve fõndõk üreticilerinin 
şimdiye dek karşõlaştõklarõ sorunlar sürüp gider.

Buradan, fõndõk üreticilerimiz ve fõndõk aile işletmelerimizin, hem genel 



sorunlarõmõzdan soyutlanamayan, hem de kendi içindeki sorunlarõ yönünden 
özelliklerine geçelim.

1. SAYISAL VERİLER
Dünyada en çok fõndõk üreten, ihraç eden ve ©n fazla sahada fõndõk 

tarõmõ yapan ülke, Türkiye'dir. 360091 hektar sahada, 3 milyonu aşkõn kişi ya 
da 400000 aile geçimini fõndõktan sağlamaya çalõşmaktadõr (1973).

Fõndõk tarõmõ, «1. Standart Bölge» denilen Artvin, Rize, Trabzon, 
Giresun, Ordu; «2. Standart Bölge» denilen Samsun, Sinop, Kastamonu, 
Zonguldak, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve «Çerezlik Bölge» denilen İstanbul, 
Bursa ve diğer illerimizde yapõlmaktadõr. 3150 köyümüzde yapõlan fõndõk 
tarõmõnõn kapladõğõ saha, tüm fõndõk üreten illerin yüzölçümünün % 3.97'si ve 
Türkiye yüzölçümünün % 0.442'sidir (1973).
  Fõndõk üreten 12 ilimizin 1970 sayõmõna göre nüfus toplamõ 5786408 
olup, bu sayõ, tüm nüfusumuzun (35605176) % 16.25'ini içermektedir. 
Fõndõkla geçimini sağlamaya çalõşan 3 milyon kişi de Türkiye nüfusunun % 
7.7'sini oluşturmaktadõr. Bölge içinde ise fõndõkla geçinen kişiler, bölge 
nüfusunun yarõsõ kadardõr.

1. Standart Fõndõk Bölgesi, 1973'de, tüm sahamõzõn % 74.5'ini kaplamõş ve o 
yõlõn üretiminin % 70.1'ini vermiştir.
2. Standart Fõndõk Bölgesinin 1973'deki saha oranõ % 25.0, üretimdeki oranõ 
% 29.5'dur. Çerezlik Bölgeye ait oranlar ise % 0,5 ve % 0.4'dür.

1. Standart Bölgedeki fõndõk bahçelerinin büyük çoğunluğu (4/5'i) % 40'dan 
fazla meyilli olan dağlõk, engebeli arazide kuruludur. Bu tür arazide genellikle 
toprak kalõnlõğõ 10-20 cm. gibi çok yüzeysel olup verimsizdir. Genellikle kõrmõzõ 
podsolik ve kahverengi orman topraklarõdõr. Üst toprak tabakasõ griye çalan - 
kahverengi, asit karakterli, kumlu-tõn ve killi-tõnlõ bünyede; alt kõsõmlar ise 
bünyece kumlu - kil, ana maddece ise ince kumlu kiltaşõ, şist ve gnaysdan 
oluşmuştur. Bölgede yapõlan verimlilik çalõşmalarõna göre, bölge topraklarõ 
genellikle killi - tõnlõ bünyede, çok kuvvetli ve nötr arasõ değişen eşitlikte olup, 
büyük çoğunluğu organik maddece yoksul durumdadõr. Bölge topraklarõnõn 
fosforca, % 30.94'ü yoksul, % 24.08'i orta, % 45.00'õ yeterlidir. Potasyumca 
ise, % 0.78'i yoksul, % 32.49'u orta, % 66.73'ü yeterlidir. Toprak bünyesi 
yönünden % 39.06'sõ tõnlõ, % 59.96'sõ killi - tõnlõ, % 0.98'i killidir. Bölge 
topraklarõnõn % 22'sinin kireçsiz olduğu saptanmõştõr. 

1973 yõlõnda fõndõk ocağõ sayõsõ (ürün veren ve vermeyen) 239215000'i 
bulmuştur. Genel ortalama olarak, dönüme 66 ocak düşmektedir. Dikim 
sahasõnõn % 9.77'si olan 35185 hektarda yeni dikimler, yani ürün vermeyen 
ocaklar vardõr (1973).
 1969 -1973 yõllarõ ortalamasõna göre Türkiye; dünya fõndõk dikim 
sahasõnõn % 77.2'sine, dünya fõndõk üretiminin % 65.7'sine, toplam-fõndõk 
ihracatõnõn % 74,4'üne sahiptir. Aynõ dönem ortalamasõ olarak, verim 63.8 
Kg/da.'dõr. Genel ihracatõmõzõn her yõl % 10 - 15'lik bir bölümünü fõndõk 
oluşturur.

2. DÜNYADA, TÜRKİYE'DE İLLERİMİZDE FINDIK SAHA, ÜRETİM VE 
VERİMİ

Gerek dünyada, gerekse Türkiye'de, fõndõk tarõmõ yapõlan saha ve 
sağlanan üretim giderek artmaktadõr. Ancak verim söz konusu olunca, 



Türkiye'de verimin saha artõşõ dolayõsõyla yeterli artõşlara ulaşamadõğõ, giderek 
artan gübre kullanõmõyla sõnõrlõ kaldõğõ, ama yine de özellikle baş rakibimiz 
olan İtalya'daki verimin yarõsõ kadar olduğu görülmektedir. 1969 -1973 
yõllarõnda fõndõk üreticisi ülkelerin saha, üretim ve verimleri ile Türkiye'nin yeri 
aşağõdaki çizelgede olduğu gibidir:

Yõllar Türkiye İtalya İspanya A.B.D S.S.C.B. Dünya       

1969
Saha (Ha) 293000 45000   � �   �          

378000
Üretim (Ton)172000 30000     � �   �          

226000
Verim (Kg/da)58.6 66.7     � �   � 59.8

1970
Saha (Ha) 313000 52500    � � �       

408000
Üretim (Ton)264000 85000    � � �       

390500
Verim (Kg/da)84.5 161.9      � �  �  95.7

1971
Saha (Ha) 324000 53000   � �   �         

422000
Üretim (Ton)166000 100000  � �  �       

303000
Verim (Kg/da)51.2 188.7   � �    � 71.8

1972
Saha (Ha) 350000 54000    � �   �    

451000
Üretim (Ton)186000 70000   � � �     293100
Verim (Kg/da)53.1 129.6   � �  �  65.0

1973
Saha (Ha) 360091 55000   � �  �        

464000
Üretim (Ton)259000 85000    � �   �       

379300
Verim (Kg/da)71.9 154.5    � � �      81.8

1969 - 1973
Saha (Ha) 328000 51900 24800 10300 9600

424600
(ort)Üretim(Ton)209400 74000 17600 8780 8800

318580
Verim(Kg/da)63.8 142.6 71.0 85.2 91.6 75.0
Saha (%'si) 77.2 12.2 5.8 2.4 2.3

100.0
Üretim(%'si)65.7 23.5 5.5 2.8 2.8



100.0

1964 - Saha(Ha)279400 42000 20600 7000 7000
356000

1968 Üretim(Ton)131440 57900 16500 8000 7600 
221422

(ort)Verim(Kg/da)47.0 137.9 80.1 114.1 108.6 62.2
Saha (%'si) 78.5 11.8 5.8 2.0 2.0

100.0
Üretim(%'si)59.4 26.2 7.4 3.6 3.4

100.0

Türkiye fõndõkçõlõğõnda 1969 -1975 yõllarõ arasõ durum; ocak sayõsõ, dikim 
sahasõ, üretim ve verim olarak aşağõdaki gibidir:

Yõllar Ocak Dikim Üretim Verim
Sayõsõ sahasõ (Ton) (kg/da)
(Adet) (Ha)

1969 193.400.000 297.362 171.554 57.7
1970 204.158.000 312.947 264.376 84.5
1971 208.777.000 323.871 165.900 51.2
1972 232.139.000 350.461 185.950 53.1
1973 239.215.000 360.091 255.780 71.0
1974 240.000.000 363.600 244.624 67.3
1975 243.200.000 368.550 312.562 84.8

(ort)
1954-1957 149.749.000 217.240 100.000 46.0
1958-1962 164.506.000 210.917 98.752 46.9
1964-1968 191.052.000 279.400 131.443 47.0
1969-1973 215.538.000 328.000 209.312 63.7
1969-1975 222.985.000 339.555 228.678 67.3

İster tek-tek yõllar, ister 5'er yõllõk devreler şeklinde bakõlsõn, fõndõk saha ve 
üretimimiz giderek artmaktadõr. Verim de hem saha artõşõna, hem de girdi 
(özellikle gübre) kullanõmõna bağlõ olarak artmaktadõr. Birbirleriyle çelişki 
yaratan saha yayõlmasõ ve yüksek taban fiyatõ politikasõnõn yanõ sõra, birkaç 
yõldõr varolan fõndõk ihracat zorluğu ve tõkanõklõğõnõn önümüzdeki yõllarda daha 
da artacağõ ve mutlaka üreticilerin zararõna dönüşeceği artõk düşünülebilmeli 
ve kesin önlemleri alõnmalõdõr. Saha ve üretim artõyor, üretici sayõsõ çoğalõyor, 
maliyet yüksek, ihracatta tõkanõklõk, stoklarda çoğalma var. Enflasyon oranõnõn 
her yõl % 20-30 arasõnda olduğu ve yalnõzca 1975 yõlõnda dõş ticaret açõğõnõn 
45-50 milyar TL. olduğu göz önüne alõnõnca, ihracatõmõzõn ve üreticilerimizin 
çok önemli bir ürünü olan fõndõğõn tarõm ve satõşõnõn üretici yararõna kesin ve 
gerçek önlemler beklediği ortaya çõkar.

Fõndõk tarõmõmõzõn illerdeki durumu da şöyledir :

Üretim Verim



Ton Kg/da
İller Saha (Ha) (1969-75) 1975 1969-75

(ort) (ort)
Artvin 2.488 1850 87.5 78.3

Rize 5.958 2300 30.0 39.8

Trabzon 49.522 40416 101.0 81.7

Giresun 105.000 56858 72.9 58.1

Ordu 105.350 59043 69.2 60.4

1.St. Bölge
(toplam) 268.318 253.244 75.9 63.3

Samsun 23.300 21.274 105.0 74.9

Sinop 663 207 30.0 41.9

Kastamonu 733 438 80.8 67.2

Zonguldak 8.569 3.849 61.1 48.2

Bolu 30.280 25.660 119.7 87.3

Sakarya 24.887 19.702 124.5 83.5

Kocaeli 1.645 1.654 117.1 112.0

2. St Bölge
(toplam) 90.077 67.310 110.6 79.3

İstanbul 926 401 54.2 61.3
Bursa 370 202 58.9 67.8
Diğer iller400 268 75.0 76.5
Çerezlik Bölge
(toplam) 1.696 870 56.8 66.8
Türkiye 360.091 228.678 84.8 67.3

Son 10 yõl içinde, Türkiye'de fõndõk tarõmõ; düz, az meyilli ve verimli arazilere 
yayõlmõştõr. Samsun, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'õn düz arazilerini fõndõk 
bahçeleri kaplamõştõr. Oysa amaçlarõ belli ve ulusal bir tarõm ve fõndõk 
politikasõ içinde bu tür arazide yapõlacak fõndõktan başka ürün çalõşmalarõnõn 
ekonomimize sağlayacağõ yararõn daha çok olacağõnõ kestirmek hiç de güç 
değildir. Fõndõk; engebeli, çok meyilli ve yüzeysel topraklõ arazileri en iyi ve 
ekonomik olarak değerlendiren bir üründür. Özellikle Giresun, Ordu ve 
Trabzon'da bu tür arazi çoktur. Ayrõca ulusal gelire katkõ ve gelirin adil 
dağõlõmõ yönünden de fõndõk tarõmõ bu üç ilde ağõrlõk kazanmalõdõr. Durum pek 
iç açõcõ değildir. Çizelge incelendiğinde anlaşõlacaktõr ki, fõndõk tarõmõmõz 
gereksiz ve ekonomimize zararlõ bir biçimde 2. Standart Bölgeye ağõrlõk 



tanõmaktadõr.

1. Standart Bölge, tüm fõndõk sahamõzõn 1963'de % 83'ünü, 1969'da % 
76.3'ünü kaplarken, bu oran 1975'de % 73.6 olmuştur. Üretimdeki payõ ise 
1969'da % 82.7 iken, 1975'de % 65.9'a düşmüştür.
2. Standart Bölgenin tüm fõndõk sahasõna oranõ, 1963'de % 17.0, 1969'da % 
23.5 iken, 1975'de % 26.0 olmuştur. Bu bölgenin üretimdeki payõ da büyük 
oranda yükselmiş ve 1969'da % 16.9 iken, 1975'de % 33.7 (1974'de % 36.6) 
olmuştur. Verim yönünden de ağõrlõk 2. Standart Bölgededir. Ürün veren ve 
vermeyen tüm ocaklara göre verim hesaplandõğõnda, 2. Standart Bölgeye 
giren illerin verimleri, 120 Kg/da dolayõnda iken, 1. Standart Bölge illerinin 
verimleri bu miktarõn yarõsõnõ biraz geçebilmektedir (özellikle Giresun ve 
Ordu). Şimdiye değin sağlanan en yüksek rekolteye sahip 1. St. Bölge 1975 
yõlõ ortalama verimi 75.9 Kg/da, 2. Standart Bölge ortalama verimi 110,6 
Kg/da'dõr. 1974 yõlõnda verim ortalamalarõ 1. Standart Bölgede 57.1, 2. 
Standart Bölgede 97.3 Kg/da'dõr. 1969-1975 yõllarõ ortalamasõna göre ise 
verim 1. Standart Bölgede 63.3 ve 2. Standart Bölgede 79.3 Kg/Kg/da'dõr.

3. FINDIK AİLE İŞLETMELERİ
Fõndõk bahçelerimizin 4/5'i, çok engebeli ve meyilli, dağlõk arazidedir. 

Özellikle Giresun, Ordu ve Trabzon'daki fõndõk bahçelerimiz, çağdaş tarõmsal 
işletmecilik ilkelerinden ve devletin rantabl ve eşit desteğinden yoksundur. 
Bahçeler çok parçalõ, ev ile harman yerlerine uzaktõrlar. Bu durum; zaman, 
güç ve gelir kaybõnõ büyük oranda etkilemektedir. Miras düzenimizin sonucu 
olan bu durum, ayrõca düşük verimliliğin ve yüksek maliyetin de 
etkenlerindendir. Fõndõk üreten bir aileye düşen fõndõk bahçesi miktarõ, yeterli 
ve gerekli büyüklüğün 1/4'ü kadardõr. Bahçelerin büyüklüklerine göre 
dağõlõşlarõ incelendiğinde bir dengesizlik ve adaletsizlik görülür. Bu durum, 
üreticilerin ekonomik bağõmlõlõğõnõ, mağdur olmalarõnõ, aracõ - tefeci ve 
vurgunculara sömürülmelerini hazõrlayan ve kolaylaştõran baş etkendir. 1962 
yõlõnda yapõlan bir araştõrmaya göre, Giresun'daki ailelerin % 45'i, arazinin % 
10.47'sini işlemekte ve bir aileye ortalama 7 dönüm fõndõk bahçesi 
düşmektedir. Ailelerin % 53'ü, arazinin % 89.5'ini işlemektedir.

1975 yõlõ başõnda yaptõğõmõz bir araştõrmanõn sonuçlarõna göre ise, bir 
fõndõk üreten aileye ortalama 12.47 dönüm bahçe düşmektedir. Bir aileye 
düşen bahçe miktarõ Ordu'da ortalama 15.02, Giresun'da 15.55, Trabzon'da 
5.83 dönümdür (Araştõrma; Ordu'nun 58, Giresun'un 49, Trabzon'un 38 
köyünde yapõlmõştõr). Bahçelerin ailelere dağõlõmõ, işletme büyüklükleri 
dilimlenerek incelendiğinde, çok küçük bahçelere sahip ailelerin oranõ 
artmakta, bunlarõn sahip olduklarõ arazi miktarõ ile, bir aileye düşen miktar 
azalmaktadõr.

Bahçe Büyüklüğü Aile Sayõsõnõn Sahip Olunan Bir Aileye Düşen 
Ort. (dönüm) oranõ Bahçe oranõ(%) Fõnd. Bahçesi. 
(Dönüm)

0�5 29.48 5.24 2.21
5�10 25.07 16.03 7.97
10-15 14.26 14.45 12.64
15-20 15.07 20.49 16.96
20-25 6.16 10.59 21.44



25-30 0.63 1.39 27.52
30-40 6.79 18.72 34.39
40-100 2.54 13.09 64.21
Ortalama 12.47

Genel sonuçta, ailelerin % 90.67'si 0-30 dönümlük yetersiz ölçüde fõndõk 
bahçesine sahiptir. Ve ellerinde tüm fõndõk bahçelerinin % 68.19'u 
bulunmaktadõr. Ailelerin %9.33'ü ise 30-100 dönümlük yeterli ölçüde bahçeye 
sahiptir ve ellerinde tüm bahçelerin % 31.81'i bulunmaktadõr. 1. gurupta bir 
aileye ortalama 9.38 dönüm, 2. gurupta ise 42.51 dönüm fõndõk bahçesi 
düşmektedir.

Fõndõk üreticilerinin büyük çoğunluğunun geçimlerini 
sağlayamamalarõna, işsiz kalmalarõna, büyük kent ve dõş ülkelere göç 
etmelerine neden olan dengesiz ve yetersiz mülkiyet dağõlõmõ, durum, iller 
yönünden incelendiğinde de açõkça görülmektedir:

İller Arazi Dilimi Aile Saha Bir aileye düşen
(da) (%) (%) Ort. Bahçe miktarõ

(da)

Giresun 0�30 88.22 62.30 10.98
30-100 11.78 37.70 49.80

Ordu 0�30 87.64 68.35 11.69
30-100 12.36 31.65 38.44

Trabzon 0�30 97.22 85.23 5.11
30�100 2.78 14.77 30.93

4. FINDIK ÜRETİCİLERİNE, ULUSAL GELİRDEN ARTAKALAN PAY
Özetle, fõndõk üreticisi ailelerin 2/3'ü, 10 dönüm dolayõnda, 1/3'ü ise 

daha çok, ya da ailelerin % 84'ü 17 dönümden küçük, % 16'sõ da daha büyük 
bahçede tarõm yapmaktadõr. Ailelerin % 84'ü bahçelerin % 56'sma, ailelerin % 
16'sõ bahçelerin % 44'üne sahiptir.

Genelde bir fõndõk üretici aileye, ortalama 12.47 dönüm fõndõk bahçesi 
düşüyor demiştik. Fõndõk Araştõrma Enstitüsünün 1972'de yaptõğõ bir 
araştõrmaya göre, 7 kişilik bir üretici ailenin geçimini sağlayabilmesi için, orta 
ve sahil kollar ortalamasõ olarak 40 dönüm fõndõk bahçesi gereklidir. Aynõ yolla 
1975 sonunda yaptõğõmõz bir hesaplamaya göre; gazõ, tuzu, sabunu, zeytini 
vb. ile bir üretici ailenin, anayasamõzõn öngördüğü insanca yaşama düzeyine 
yaraşõr, ya da yaklaşõr bir biçimde geçinebilmesi için 5 kişilik bir aile yõlda 
34800 TL 7.5 kişilik bir aile ise (fõndõk bölgemizde aile ortalama nüfusu 
7.5'dur) yõlda 52200 liraya gereksinmektedir (1000 Kg. mõsõr, 70 Kg. margarin, 
50 Kg. tuz, 40 Kg. şeker, 60 Kg. et, 40 paket çay, 15 Kg. zeytin, 60 Kg. pirinç, 
50 Kg. peynir, 50 Kg. buğday unu, 20 Kg. helva, 200 Kg. kuru sebze, 150 Kg. 
meyve, 100 Kg. yoğurt, 500 paket Bafra sigara, 200 adet kibrit, 12 adet gaz 
tüpü, 200 Kg. gazyağõ, 30 Kg. sabun, 2 ton odun, 3 takõm erkek elbise, 2 
takõm bayan elbise, vergi, sosyal gereksinmeler/sağlõk, okul, düğün, ulaşõm 
vb. /, işletme masraflarõ/işçi, gübre, ilâç, araç-gereç vb./, yõlda). 

Bir fõndõk üretici aileye, bir yõlda 52200 lirayõ sağlayacak olan kabuklu 
fõndõk miktarõ; 1 Kg.'õ 14 TL. hesabõyla 52200/14 = 3727 Kg.'dõr. 3727 Kg. 



fõndõğõ verecek olan bahçe büyüklüğü, kollara ve bakõma göre değişiktir. 
Örneğin verim ortalamasõ 150 Kg/da'õ, geçen düz, az meyilli ve bakõmlõ 
bahçelerde 25 dönümlük miktar 3727 Kg. fõndõğõ, dolayõsõyla 52200 TL. yõllõk 
gelirini sağlayabilmektedir. Ama sahil ve orta koldaki bakõmsõz halk 
bahçelerinde 3727 Kg. fõndõk üretimi için, 62 dönüm, yüksek kolda 83 dönüm 
fõndõk bahçesi gereklidir. Çünkü anõlan yerlerde verim düşük ve sõrayla 
ortalama 60 ve 45 Kg/da' dõr. Orta ve sahil kolda orta derecede bakõmlõ olan 
ve sayõlarõ çok olduğundan, Türkiye ortalamasõ olarak alabileceğimiz halk 
bahçelerinde ise, 1975 yõlõnõn Türkiye verim ortalamasõ olan 84.8 Kg/da temel 
alõndõğõnda, yõlda 52 200 lirayõ sağlayabilecek fõndõk bahçesi büyüklüğü, 
ortalama 44 dönüm olmaktadõr. Ancak 84.8 Kg/da.'lõk verim ortalamasõ, 
üretim yönünden en verimli yõl olan 1975'e ilişkin olduğundan, bir fõndõk üretici 
aileyi fõndõk geliriyle geçindirebilecek bahçe büyüklüğü 44 değil, 50 dönüm 
olarak rahatlõkla belirtilebilir.

Yeterli ve olmasõ gereken miktarlar, bizce 50 dönüm ve 50 - 60000 TL. 
yõllõk gelirdir. Ama gerçekte olagelen ve süregelen, bu miktarlarõn çok altõnda 
ve utandõrõcõ düzeydedir. Hâlen bir aileye ortalama 12.5 dönüm fõndõk bahçesi 
düştüğüne göre, 1975 yõlõ verim ortalamasõ olan 84.8 Kg/da.'õ temel 
aldõğõmõzda, bir aile yõlda ortalama 12.5 X 84.8 = 1060 Kg. fõndõk üretmekte 
ve bu fõndõktan
da 1060 X 14 = 14 840 TL gelir sağlamaktadõr. Fõndõk dõşõndaki üretim 
çalõşmalarõyla bu 14840 liranõn bir yõl için 20000 liraya yükseldiğini 
varsayarsak, 7.5 kişilik bir fõndõk üretici ailenin ulusal gelirden bir yõlda aldõğõ 
paydan kişi başõna düşen miktar, 20000/7.5 =.2667 TL. olmaktadõr. Yani bir 
aldatmaca olan kişi başõna düşen ulusal geliri temel aldõğõmõzda bile, fõndõk 
üreticisi, genel ortalamanõn çok altlarõnda kalmaktadõr. Çünkü resmi ağõzlarõn 
ve basõnõn daha yakõnlarda yansõttõğõna göre, 1975 yõlõnda ulusal gelirimiz 525 
milyar TL. ve kişi başõna düşen ulusal gelir 13000 liradõr.
Her ferdimize yõlda 13000 TL. düşse; bu mutlak bir eşitlik. Ama doğal ki, 
gerçek böyle değil. 1975'de 525 milyar TL. olan ulusal gelirimizin % 40'õ olan 
210 milyar TL., nüfusumuzun % 1'i olan 402000 kişi tarafõndan; ulusal gelirin 
% 60'õ olan 315 milyar TL. da, nüfusumuzun % 99'u olan 39798000 kişi 
tarafõndan bölüşülüyor ise; bu da, mutlak eşitsizlik, adaletsizlik ve yoğun 
sömürü demektir. Birinci gurupta, kişi başõna yõlda 522000 TL ve ikinci 
gurupta 7915 TL. düşmekte. Birinciler, ikincilerin tam 66 katõ fazla gelire 
sahip. 1974'de de bu oran aynõ idi. İşin daha da ayrõntõlarõna gidildiğinde, yõlda 
bir kişiye milyonlar düşen grupcuklar ve yine yõlda bir kişiye 500-1000-1500 
TL. düşen büyük insan topluluklarõ olduğu görülebilir. Yani 1000 katõ 2000 katõ 
farklõlõk.

Demek ki kõsaca, fõndõk üreticilerimiz de, ulusal gelirden hakkõ olduğu 
halde nasiplenemeyen kesimdedir. Bu, kapitalist - emperyalist ilişkiler içinde 
bocalamakta ve boğulmakta olan ekonomimizin ve sosyal düzensizliğimizin 
doğal bir sonucudur. Gelir dağõlõmõna, tarõm kesimi ve tarõm dõşõ kesim olarak 
bakõldõğõnda da belirgin ve yoğun bir sömürü tüm çõplaklõğõyla görülebilir. 
Araştõrmalara göre tarõm kesiminin ulusal gelirden aldõğõ pay % 25 
dolayõndadõr. Oysa tarõm kesimini, nüfusumuzun % 65'i olan 26000000 insan 
oluşturmaktadõr. 525 milyar liralõk ulusal gelirden 131 milyarõnõ tarõm kesimi, 
394 milyarõnõ da tarõm dõşõ kesim bölüşmektedir. Yani tarõmda kişi başõna 
yõlda ortalama 5040 TL. düşerken, tarõm dõşõnda bu miktar 28100 liraya 
yükseliyor. Oysa tarõm kesimi deyince; nüfusumuzun % 65'i. ulusal gelirin % 
26'sõ, ihracatõn % 75'i, toplam üretimin % 70'i, istihdamõn % 66'sõ akla gelir.



Fõndõk ve fõndõk üreticileri için de aynõ dengesizlik ve sömürü söz 
konusudur. Fõndõkla geçinen insanlar, nüfusumuzun % 7.5'i iken; fõndõk, 
ihracatta her yõl % 10-15 arasõnda bir pay yaratõrken; aile başõna ortalama 
12.5 dönüm bahçe ve 20000 liralõk yõllõk gelir hesabõyla, fõndõkçõ aileler ulusal 
gelirden % 1.5 pay almaktadõr.

5. ARACILAR, TEFECİLER, ÖRGÜTLENME SORUNU
Fõndõk üreticilerimiz, uzun yõllardõr aracõ - tefeci ve vurguncularõn elinde 

bir oyuncak olmaktan kurtulamamõş ve devlet desteğinden yoksun kalmõştõr. 
Yõllardõr emeğini ve ürününü değerlendirecek sağlam örgütlere kavuşamamõş, 
banka ve kooperatiflerden yeterli krediyi alamamõş, fõndõğõnõ dalõnda iken 
satmak zorunda bõrakõlmõş, fiyatlar saptanõrken hiç hatõrlanmamõş, ulusal 
gelirden hakkõnõ alamamõş... Kõsaca, dõşa bağõmlõ kapitalist -emperyalist 
sömürü ağõnõn çarpõk, dengesiz ve korkunç düzeninden başka bir düzen 
tanõmamõştõr. Yüksek taban fiyatõ, sübvansiyon (tarõmsal girdi ucuzlatmasõ) ve 
mevcut kredi düzeni ile ihracat zararlarõnõn büyük ölçüde dar gelirlilerin ve 
kendisinin vergilerinden oluşan hazine kaynaklarõyla karşõlandõğõnõ, ama 
aracõlara, tefecilere, tüccarlara, ihracatçõlara, büyük arazi sahiplerine yarar 
sağladõğõnõ yõllardõr anlayamamõştõr.

36 kooperatif ve 90-100000 ortağa sahip F.K.B. (Fõndõk Kooperatifleri 
Birliği), çağdaş kooperatifçilik ilkelerine uygun ve fõndõk üreticileri yararõna bir 
görev ve çalõşma içinde değildir. Kaba çizgilerle belirtmek gerekirse, 
üreticilerin bir bölümünden, saptanan taban fiyatõyla fõndõk almakta ve bunu 
satmaktadõr. Çoğunlukla da, ya satamamakta ya da düşük fiyatla sattõğõndan 
zarar etmektedir. Bağõmsõz değildir. Bakanlõk; T.C. Merkez Bankasõ, T.C. 
Ziraat Bankasõ ile üreticiler arasõnda bir büyük aracõ gibidir. Aldõğõ fõndõğõn bir 
kõsmõnõ işlemektedir. Son birkaç yõldõr üreticiye verdiği kredi miktarõnõ 
arttõrmõştõr. K.B. de DPT raporlarõnda belirtildiği gibi dar bir hizmet 
kooperatifçiliği düzeyini aşamamõş, ekonomik ve sosyal açõdan gerekli ve 
yeterli etkinliğe kavuşamamõş, dolayõsõyla da üreticilerin değil; daha çok, 
banka kooperatif ve bakanlõklarda daha etkin olan tüccar, eşraf, tefeci, aracõ, 
ihracatçõ gibi azõnlõğõn yararõna işleyen bir örgüt olmuştur. Ortaklarõnõ ve diğer 
üreticileri kooperatifçilik yönünden eğitmek ve onlarõn kendi sorunlarõna sahip 
çõkarak kooperatifin yönetim ve denetiminde ağõrlõk kazanmalarõnõ sağlamak, 
böylece de aracõ ve tefecilere sömürülmelerini önlemek, temel amaç olduğu 
halde, bu yolda tek girişim görülmemiştir. Fõndõkla geçim sağlayan 400000 
aile varken, F.K.B.'nin ortak sayõsõ 100000'i bulmamõştõr. F.K.B. ortak dõşõ 
alõmlarda da bulunmaktadõr ve son yõlarda serbest piyasaya göre fõndõk 
üretiminin daha yüksek bölümünü (1975 de % 80'ini) almaktadõr, ama yine de 
fõndõk üreticisinin sömürülmesi önlenememektedir. Çünkü F.K.B., tefecilik ve 
aracõlõk yaparak fõndõk biriktirmiş olanlarõn da fõndõğõnõ almaktadõr ve onlarõ 
korumuş olmaktadõr. Yani aslõnda F.K.B.'nin, tüm üretimin % 80'ini alõyor 
olmasõ bir görünümdür ve yanõltõcõdõr. F.K.B.'nin son yõllarda ortaklarõna 
verdiği kredi miktarõ artmasõna karşõn, yine de üreticilerin büyük bölümü kredi 
gereksinmelerini tefecilerden karşõlamak zorundadõrlar. DPT'nin 1974'deki bir 
raporuna göre; Türkiye'de üreticiler, gereksindikleri kredilerin % 28.5'ini 
bankalardan, % 16.0'õ kooperatiflerden, % 51.0'õnõ da tefeci, aracõ, ağa, esnaf, 
tüccar, komisyoncu ve benzerlerinden almaktadõr. Fõndõk üreticilerinin durumu 
da bundan farklõ ve soyutlanmõş değildir.

Ayrõca verilen kredi miktarlarõ da yetersiz ve üreticilerin verim ve üretim 
artõşõ için gerekli masraflarõnõ karşõlamaktan uzaktõr. Yine DPT'ce yapõlan bir 



araştõrmaya göre; T.C. Ziraat Bankasõ, tarõm kesiminin kredi gereksiniminin 
ancak % 38.7'sini karşõlamakta ve üreticilerin aldõğõ kredi miktarlarõ aşağõdaki 
düzeylerde kalmaktadõr.

Kredi olan çiftçi (%) Kredi miktarõ (TL.)
17.4 2000'den az
78.8 2000 - 10 000 arasõ
1.6 10000-20000 arasõ
1.4 20000'den çok

Sürüp giden düzende; banka, kooperatif, kredi, sübvansiyon, yüksek taban 
fiyatõ, teşvik tedbiri, vergi iadesi vb. sistemler, üreticinin, gerçek üreticinin 
yararõna olmamakta, tüccara, tefeciye, ihracatçõya ve benzerlerine 
yaramaktadõr. 1972'de tüm kredilerden tarõma düşen pay % 15.1 iken, ticarî 
krediler % 56.5 olmuştur. Oysa ulusal gelire katkõ yönünden tarõm % 30, 
ticaret ise % 10 dolayõnda paya sahiptirler.

Tüm bunlardan dolayõ, fõndõk üreticisi de yõllardõr tefeciye, aracõya, 
tüccara bağõmlõ ve boynu büküktür. Varolan ilişkiler içinde kurtulmasõ da olasõ 
değildir. Çünkü, sömürgene borcunu, mal olarak ödemek zorundadõr. 
Sömürgen de bunu ister zaten. Tartõ, randõman, ezik, çürük oyunlarõndan da 
kazanç sağlayacaktõr. Para olarak ödenmesini istemez tüccar ya da tefeci. 
Üretici buna razõ olmak zorundadõr, çünkü gelecek yõl da aynõ kişiye 
başvurmaktan başka çaresi olmadõğõnõ bilir. Aracõ, tefeci ve vurguncularõn 
yõllar boyu yoksul ve devletin tutamaksõz bõraktõğõ üreticiye uyguladõğõ baskõlar 
ve sömürü, bütünüyle bir sosyal sõnõfõn diğer bir sosyal sõnõf üzerinde 
tahakkümüdür. Ancak sömürü sõnõf üreticileri ortadan kaldõrmayõ düşünmez 
ve istemez. Çünkü çeşmenin kaynağõ kurumuş olur o zaman. Parolalarõ, 
alabildiğince ve bulabildiğince sürdürmektir.
Kooperatifçilik, toplumdaki sömürü ve dengesiz gelir dağõtõmõnõ ortadan 
kaldõracak bir örgütlenme ve üretim biçimi değil, ekonomik ve sosyal amaçlõ 
bir toplum hareketidir. Bir, «ara örgütlenme biçimi»dir. Kooperatifçiliğin 
sağlayacağõ yarar; toplumdaki gelir dengesizliğinin uçurumlarõnõ biraz 
azaltmak, pahalõlõğõ dizginlemek ve aracõya - tefeciye minnet etmeden, 
sõnõrsõz kâr sağlama ve fõrsatçõlõk olanaklarõnõ vurgunculara kaptõrmadan, dayõ 
-torpil - rüşvet � boyun bükme olmadan da yaşanabileceğini ve bunu 
üreticinin kendi kurduğu ve yönettiği bir örgütle başaracağõnõ kanõtlamak, 
böylece de toplum sorunlarõna ve yerli - yabancõ kapitalist - emperyalist 
işbirlikçilerin ilişkileri ile sömürünün nasõl sürdürüldüğü konularõna 
yöneltmektir. Ülkemizde bugüne dek özgür ve bağõmsõz bir kooperatifçilik 
izlenememiştir. Kooperatifleri yönetmek ve geliştirmek, devlet yöneticilerine ve
bürokratlara bõrakõlmõş, kooperatifçiliğe ve üretici çõkarlarõna karşõ olanlarõn 
yönettiği ve bir çõkar kapõsõ olarak bellediği kooperatifler, halkta, «Kooperatif 
bu ise, bana yaramaz» şeklinde bir kanõnõn uyanmasõna neden olmuştur. 
Tefecinin üreticiye sağladõğõ krediyi, kendi öz sermayesinden değil, 
bankalardan sağladõğõ bilindiği halde, tefecinin bu biçimdeki kredi arzõnõn 
azaltõlmasõ, ya da kaldõrõlmasõyla sorunun çözümüne kolaylõk getirilecekken ve
şimdiye dek başa geçen tüm yönetimler faizciliğe ve tefeciliğe karşõ 
olduklarõnõ belirtirlerken; değirmenin suyunun hâlâ aynõ kanaldan akmakta 
olmasõ, tüm üreticileri ve halkõnõ sevenleri düşündürmeli ve gereken önlemlere 
yöneltmelidir.



6. NE YAPMALI?
6.1. Fõndõk dikim sahamõz, harita ve hava fotoğraflarõ, ya da tapu - kadastro 
çalõşmalarõyla, kesinkes saptanmalõdõr.
6.2. Fõndõk, tarõmõ 1. Standart Bölgenin engebeli arazisinde yapõlmalõ, düz ve 
az meyilli olup, diğer ürünlere daha uygun olan sahalara yayõlmasõ ekonomik 
önlemlerle önlenmelidir.
6.3. Amaçlarõ belirli, üretici çõkarlarõnõ koruyan bir fõndõk politikasõ saptanmalõ 
ve uygulanmalõdõr.
6.4. Fõndõkla ilgili olarak çalõşan kuruluşlar arasõ iş, veri ve bilgi birliği 
sağlanmalõ, kuruluşlar birleştirilmelidir.
6.5. Verimi arttõrõcõ girdiler, aracõsõz, yerinde ve ucuz olarak sağlanmalõdõr.
6.6. Kooperatiflerde egemen olan bürokrasiye son verilmeli, bilimsel 
pazarlama  araştõrmalarõ geliştirilmelidir. Kooperatif ve üst birliklerinin banka 
ve bakanlõklara bağõmlõlõklarõ terk edilmeli, ortak ve üreticileri kooperatifçilik ve 
kendi sorunlarõ yönünden eğitici, bilinçlendirici çalõşmalara yönelinmeli,    yetki 
ve karar sahibi olmalarõ sağlanmalõdõr. Fõndõk alõmlarõ, değerlendirilmesi ve 
satõşõndaki aksaklõk, ilkellik ve eşitsizliklerin yok edilmesi gereklidir.
6.7. Banka ve kooperatiflerin, aracõ ve tefecileri koruyan kural ve işlemleri 
durdurulmalõ, bunlara yönelik kaynak ve olanaklar üreticiye döndürülmelidir.
6.8. Çok aksamakta olan yayõm ve araştõrmaya, gereken önem ve olanak 
verilmelidir.
6.9. Maliyet, rekolte ve fiyat öğeleri, bilimsel olarak, üretici ve hazine 
çõkarlarõnõ gözeten yöntemlerle saptanmalõdõr.
6.10. Yoğun bir sömürü altõnda ezilen ve ulusal gelirden hakkõnõ alamayan 
fõndõk üreticilerinin sağlam bir örgütte birleşme zorunluluğu vardõr. Varolan 
kooperatiflerin bu halleriyle düzeltilmesi olanak  dõşõdõr. Çünkü dengesiz 
toprak dağõlõmõ, bozuk kredi düzeni, geri bir eğitim düzeni ve yöntemi, yetersiz 
alt yapõ tesislerinin ve dõşa bağõmlõ kapitalist bir ekonominin ağõrlõk kazandõğõ 
toplumumuzda; gerçek kooperatif çalõşmalarõ (üretim, birleşme,
bilinçlenme, kredileme, dağõtõm, satõş..) yapõlamaz. Okuluyla, eğitimiyle, 
banka ve bakanlõğõyla yalnõzca kooperatifçiliği işleyen bir işlemler dizisi 
üreticinin  çõkarõnõ koruyabilir, emek ve ürününü değerlendirebilir, ona ulusal 
gelirden daha adil paylar verebilir.
6.11. Bir fõndõk üreten aileye düşen ortalama fõndõk bahçesi miktarõ 12.5 
dönüm değil, 3-4 katõ fazla olmalõdõr. İşsizliği, göçü, yoksulluk ve sömürüyü 
azaltabilmek için, fõndõk tarõmõ dõşõnda üreticilere kazanç sağlayacak,
hayvancõlõk, ziraat sanatlarõ, küçük el sanatlarõ ve devlet yatõrõm olanaklarõnõn, 
eğitimi ve örgütüyle birlikte bölgeye yerleştirilmesi yoluna gidilmelidir. 
6.12. Daha çok tüccara, tefeciye ve ihracatçõya yarar sağlayan yüksek taban 
fiyatõ politikasõ terk edilmeli, üreticinin kazancõnõ ve gücünü arttõracak, 
sömürülmesini önleyecek olan; eğitim, düzenli örgüt, kredi musluklarõnõ 
üreticiye çevirmek, girdileri ucuz ve yerinde vermek, pazarlamayõ gerçek 
üretici örgütlerinin yapmasõnõ sağlamak gibi önlemlere yönelinmelidir. Taban 
fiyatõ, tüccar ve ihracatçõnõn değil, üreticinin isteğine uygun olarak ve 
üreticilere de danõşõlarak saptanmalõdõr.
6.13. Kooperatiflere ortak olanlarõn sayõsõ artmalõ, yönetim ve denetimde 
küçük üreticilere ağõrlõk tanõnmalõdõr. Toprağõnda bizzat tarõm yapmayanlar, 
ortak alõnma malõ ve yönetime katõlmamalõdõr.
6.14. Üretici ile yayõm örgütü ve yayõmcõlar arasõndaki kopukluk ve ilgisizliğin   
giderilmesi zorunludur. Bu örgütlerin olanaklarõnõ, bilgi - veri kaynaklarõnõ 
artõrmak, eleman yetersizliği ve kõrsal kesimde eleman çalõşmamasõ 



sorunlarõnõ çözüme kavuşturmak gereklidir. Fõndõk Araştõrma Enstitüsünün 
çalõşma ve olanaklarõ yetersiz, yetişmiş teknik elemanõ çok azdõr. Yayõm 
örgütüne vermesi gereken yayõnlar yönünden de yeterli düzeye 
gelinememiştir. Gelişme olasõlõğõ   uzaktõr. Önlemler gerekmektedir.
6.15. Fõndõkçõlõğõmõzõn son birkaç yõldõr ana sorunlarõndan biri, fõndõk 
ihracatõndaki zorluk ve tõkanõklõktõr. Dünyada en çok ve en kaliteli fõndõğõ üretip 
bunu satamamak, ya da zararõyla satmak, bu alandaki dünya piyasasõnõ ve 
fiyatlarõnõ iyi incelememek, yani bilimsel Pazar araştõrmalarõ yapmamaktan 
dolayõdõr.
Fõndõğõmõzõn baş rakibi, İtalya ve pasta - şekerleme - çikolata sanayiinde pek 
çok ülkenin kullandõğõ kabuklu kuru meyvelerden badem, ceviz, brazilnut, 
pecan, cashewnut, yerfõstõğõ, antep fõstõğõ ve benzerleridir. Yani şimdiye 
kadarki geleneksel satõş yöntemlerinin yerini; her türlü kitle yayõn - 
haberleşme araçlarõndan yararlanarak yapõlan bir tanõtma, işlenmiş ve iyi 
ambalajlanmõş mamullerin satõşõnõ arttõrma, fiyat oyunlarõna gelmeme, yeni 
alõcõlar bulma gibi önlemleri kapsayan yöntemler almalõdõr. 
F.K.B. 1976'ya 300000 ton dolayõnda bir stokla girmiştir. 1975'de aldõğõ fõndõk  
(248275 ton/kabuklu) karşõlõğõnda 3.38 milyar TL. ödemiş, yani 1975 
rekoltesinin % 80'ini almõştõr. Ama aslõnda bu, fõndõk üreticilerinin % 80'i 
korunuyor gibi yanõltõcõ bir görünümdür. Çünkü, bu 248275 ton içinde, ne 
oranda olduğu bilinmemekle birlikte, üreticilerden fõndõk daha dalda iken 8-10 
liraya aldõğõ fõndõğõ F.K.B.'ye satan tefecilerin ve tüccarlarõn fõndõklarõ da 
önemli bir miktar tutmaktadõr. F.K.B. bunlarõn fõndõğõnõ almamalõdõr. Çünkü 
kooperatifçiliğin amaçlarõndan biri aracõyõ yok etmektir. Halen stok olan 
300000 tonun, 200000 tondan fazlasõ 1975, 100000 tona yakõnõ da 1974 
ürünüdür. Bu denli büyük bir stokun ne zaman, nasõl, kime, kaça satõlacağõ 
önemli bir sorundur. Zararõna satõş ya da çoğunun satõlamamasõ durumunda, 
edilen zararõ yüklenecek olanõn yine dar gelirli ve yoksul halkõmõz olacağõ su 
götürmez.
6.16. Varolan düzenin yüklediği sorunlarla bunalan fõndõk üreticisinin büyük 
bölümü, aynõ zamanda tarõm işçisidir. Özellikle fõndõk hasat işçiliği, bahçesi 
yetersiz ya da olmayan üreticiler ve bunlarõn eşleri, ana - babalarõ, 
çocuklarõyla yürütülür. Elbiseden sõrta, göğüse giren zülüf - yaprak - dal 
parçacõklarõyla, böcekleriyle, cõdõkta kalmõş ve alçak olan dallarõn ara sõra 
berelemesiyle, Ağustos'un yakõcõ sõcağõnda ve çok dik yamaçlarda, günde 10-
12 saat süreyle yapõlan fõndõk hasat işçiliği zor bir işçiliktir. Ayrõca günde 10-15 
km. sabah-akşam yürümek zorunda olunmasõ da cabasõ... Çünkü geldikleri 
yerle bahçe arasõ uzaktõr. Fõndõk toplamak için kent ve kasabalara gidenler, 
yatõlõ iseler yatõlamayacak yerlerde, değilseler nereyi bulurlarsa orada kalõr ve 
bir miktar para biriktirebilmek için zeytin, ekmek ve soğana talim ederler. 
Hiçbir sosyal güvenceleri olmadõğõ gibi sürekli hor görülürler. Amele başõ, ya 
da çavuş denilen işçi komisyoncularõ kanalõyla (genellikle hatõr ile, ya da 
çavuşun bahçe sahibine bağõmlõlõğõna göre) iş sağlanõr ve çavuşun istediği 
yere giderler. Tek düşünceleri, neresi olursa olsun, o hasat yõlõ, çoluğu - 
çocuğuyla birlikte 20-30 gün çalõşarak 2-3 bin lirayõ denkleştirebilmektir. 
Çalõşõrken, hatta bazen işleri bittiği zaman bile alacaklarõ ücretin ne kadar 
olduğunu ve ne zaman alacaklarõnõ bilmezler. Köyde en çok fõndõk üreten 2-3 
kişi, kasaba eşrafõ ya da tefecinin ağzõndan ne çõkarsa ücret o olur. Ücret 
saptanmasõnda, hükümetlerin taban fiyatõ ilânõ beklenir. Taban fiyatõnõn 3 
katõna yakõn bir miktarõ ücret olarak saptamak, bazõ yörelerde 
gelenekselleşmiştir, işçinin fikrinin sorulmasõ bir yana, yõl içindeki enflasyon, 



devalüasyon, ya da en az geçim düzeyi ve en az işçi ücreti gibi olgular hiç 
nazara alõnmaz. Genellikle, sahil kol ile orta kolun sahile yakõn yörelerindeki 
büyük ve orta işletmelerde erkek ve gene işçiler, orta ve yüksek kolda ise 
çocuk, kõz ve kadõnlar hasat işçiliği yaparlar. İşçi ücretleri, illere, kollara, 
yemekli ve yataklõ anlaşmalara göre değişir. Köylerde az fõndõk üreten aileler, 
bir yandan hasat işçiliği, bir yandan da kendi bahçeleri için komşu ve 
dostlarõyla imece (keşikleme) yöntemiyle çalõşõrlar. 
6.17. Fõndõk taban fiyatlarõnõn Aralõk, Ocak gibi erken bir tarihte saptanmasõ 
ve ilanõyla aracõlarõn fiyat oyunlarõ biraz da olsa bozulabilir.
6.18. Fõndõkçõlõğõmõzda kullanõlan kimyasal gübre ve tarõmsal savaş ilacõ 
miktarlarõ, verimi arttõrõcõ öğeler olmalarõ dolayõsõyla arttõrõlmalõdõr. 1873 yõlõnda 
fõndõk için kullanõlan toplam gübre miktarõ 98000 ton, dönüme düsen aktif 
madde 6,82 Kg/da ve dönüme düşen gübre miktarõ ise 27.28 Kg,'dõr. Bu 
miktarlarõn 3 katma ulaşõlmasõ gerekmektedir. 1973'de kullanõlan tarõmsal 
savaş ilacõ miktarõ 2632 ton ve dönüme düşen ilaç miktarõ da 0.731 Kg. 
olmuştur. Bu miktarlarõn da 6-7 katõna çõkartõlmasõ gerekmektedir. Karadeniz 
fõndõk bölgesi koşullarõnda kullanõlabilecek küçük yapõlõ, 2-3 parçalõ, bir ya da 
birkaç üreticinin alabileceği ucuzluktaki fõndõk harman makinalarõna 
yönelmekte de büyük yarar ve zorunluluk vardõr. Bu önlemlere yönelinildiğince 
verim artacaktõr. 

Girdilerin rantabl ve aracõsõz kullanõlmasõyla verim artacakken ve rakip 
ülkelerin verimi bizimkinin 2 katõ iken, gerçekçi yollara gidilmemesi acõdõr. 
Verim ortalamamõzda sürekli, ama yavaş ve yetersiz bir artõş vardõr ve bu bizi 
aldatmamalõdõr. 1960-1975 yõllarõ arasõnda 4'er yõllõk devrelerin verim 
ortalamasõ şöyle olmuştur:

1960 � 1963 devresi       37.5 Kg./da
1964 � 1967 devresi       47.2 Kg./da
1968 � 1971 devresi       60.3 Kg./da
1972 � 1975 devresi       69.1 Kg./da
Yine aynõ 15 yõllõk sürede 3'er yõllõk devrelerin ortalama verimleri de aşağõdaki 
gibi seyretmiştir:
1961 � 1963 devresi       40.3 Kg./da
1964 � 1966 devresi       54.8 Kg./da 1967 _ 1969 devresi       43.4 Kg./da
1970 � 1972 devresi       62.9 Kg./da 1973 � 1975 devresi       74.4 Kg./da


