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Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 10 Arkadaşının; Fındık 
Konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. 

(10 /5 ) 

9 . 9 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Fındık konusunda Anayasanın 88 nci maddesi uya.ınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
miz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Fındık ürünü, Doğu Karadeniz yöresinde yaşayan insanların büyük bir bölümünün tek geçim kaynağı

dır. Bu yörenin doğal koşulları, fındık dışında kalan tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. 
Özellikle Ordu ve Giresun illerimizin 'kıyı kesimin'deki sarp yamaçlarda sadece ıbu ürün yetiştürilebilmektedir. 
Hal böyle iken, fındık yurdumuzun birçok kesimlerinde yetiştirilmekte ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.. 
Bu durum hem kalitenin düşmesine, hem de ülke ekonomi ve gereksinmelerine daha yararlı ürünlerin yerini 
fındığın almasına neden olmaktadır. 

Dünyada, Memleketimizin dışında İtalya, İspanya, B. Amerika ve bir ölçüde Yunanistan'da da fındık 
üretilmekte, bu ülkeler adı geçen konuda bize rekabet etmektedir. Fındığın yıllık tüketim tutarı aşağı yukarı 
belli olduğuna göre ülkemizde yetiştirilen fındığın miktar ve kalitesinin, devletin denetiminin dışında bı
rakılmasının doğru olmadığı açıktır. Böyle olunca adı geçen ürünün yetiştirilebileceği kesimlerin saptanma
sında yarar vardır. 

Fındık, devletin taban fiyatı saptadığı ürünlerden birisidir. Her yıl taban fiyatları iktidarların bu sahada
ki değişik politikalarına göre rast gele saptanmakta, bunun sonucu olarak da, çoğu kez üretici ezilmektedir. 

Fiyatların saptanmasında; ilgili yerel kuruluşların görüşü alınmalı, maliyet sağlıklı hesap edilmeli, re
kolte sıhhatli belirlenmeli, yıllık hayat pahalılığı dikkate alınmalı ve üreticinin insanca yaşamasına olanak 
sağlayacak biçimde taban fiyatı saptanmalıdır. 

Fındık üreticisi devlet olanaklarından ve özellikle kredi kurumlarının imkânlarından çok az yararlandı
rılmakta, bu kurumlar daha çok fakir köylüyü ezen varlıklıların yararına yönelik çalışma yapmaktadırlar. 
Bunun üzerine, Karadeniz'de, toprak değer bareminin düşüklüğü ve arazi kadastrosunun yapılmayışı da ek
lenince, üretici ezilmekte ve köylü her yıl biraz daha fakirleşmektedir. Bu nedenle köylüye yeterince, düşük 
faizli kredi sağlanmalı, kadastro zaman yitirilmeden yapılmalı ve toprak değer baremi yükseltilmelidir. 

Fındık taban fiyatlarının açıklanması zamanı da önem taşıyan konulardan biridir. Taban fiyatlarının 
geç açıklanması, fakir üreticinin, yukarıda saydığımız nedenlerle varlıklıların eline düşmesi sonucunu doğur
makta; üretici çoğu kez yüksek faizle borçlanmakta, ayrıca ürününü dalında düşük bedelle tüccara satmak 
zorunda kalmaktadır. 

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle birlikte, araştırma sırasında da karşılaşılacak konularda Yüce Mec
lisin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve fındık kokusunda adaletli bir yöntem saptamak amacıyla, Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma"' açılmasını saygı ile öneririz. 

Memduh Ekşi Ordu Milletvekili 
2. Ertuğrul Günay Ordu Milletvekili 
3. Selâhattin Öcal Ankara Milletvekili 

Temel Ateş Ordu Milletvekili 
Günay Yalın Ordu Milletvekili 
M. tskân Azizoğlu Diyarbakır Milletvekili 
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7. Er toz Vahit Suiçmez Trabzon Milletvekili 
8. Mehmet Balta Artvin Milletvekili 
9. Burhan Karaçelik Zonguldak Milletvekili 

10. O. Orhan Çaneri Çanakkale Milletvekili 
11. Yılmaz Balta Rize Milletvekili 

10/5 Nolu Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
10/5 No. lu Araştırma Komisyonu 7 . 2 . 1979 

Esas No. : 10/5 
Karar No. : 5 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve lü arkadaşının, fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına il'işlkin önergesi üzerine 
Genel Kurulun 22 . 12 . 1977 tarihli 81 nci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 9.2.197S 
tarihinde toplanarak görev bölümü yapmış, Ordu Milletvekili Kemal Şensoy başkan, Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş başkanvekili, Ordu Milletvekili Günay Yalın sözcü, Ordu Milletvekili Temel Ateş kâtip se
çilerek araştırmanın yöntemi Komisyonun 22 . 3 . 1978 tarih ve 2 No. lu Kararı gereğince tespit edilmiştir. 

Bu tespite göre il'k toplantının 8 . 4 . 1978 günü Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği mer
kez binası toplantı salonunda yapılması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz söz konusu önergede araştırılması istenen konularda salim ve isabetli bir neticeye vasıl 
olabilmek için konuyu çok geniş tutarak, fındık konusunda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi olan resmi ve 
özel kuruluş temsilcileri ile yetişkin uzman kişileri dinleme ihtiyacını hissetmiştir. 

Komisyonumuzun 8 . 4 . 1978 tarihinde Giresun'da yaptığı toplantıda: 
1. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği başkan ve üyeleri, 
2. FÎSKOBİRLÎK Genel Müdürünü temsilen muavini, 
3. Giresun Ticaret Borsası temsilcisi, 
4. Giresun Ticaret Odası temsilcileri, 
5. Giresun Orman Başmüdürlüğü temsilcisi, 
6. Giresun Teknik Ziraat Müdürlüğü yetkilisi, 
7. Karadeniz Fındık İhracatçılar Birliği temsilcisi, 
8. Giresun İhracat Baş Kontrolörü, 
9. Giresun Ziraat Bankası Müdürü, 

10. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü, 
11. Fındık Kırma Fabrikası temsilcileri, 
12. Giresun Muhtarlar Derneği Balkanı, 
Dinlenerek, 

Araştırma önergesinin içerdiği konular hakkında oldukça uzun bir araştırmaya girişilmiştir. 
Bütün beyanlar görüş ve mütalaalar teyple tespit edildikten sonra bu teyp deşifre edilerek araştırma 

komisyonu dosyasının içerisine konulmuştur. * ^"/~ -̂ .-.-•;,#•& y:/0:_'::hl'''^.-»v-<>. 

Komisyonumuz ikinci toplantısını Ordu Ticaret ve Sanayi Odaları binasında Komisyonumuza tahsis edil
miş bulunan salonda yapmıştır. 

Bu toplantıda : 
1. Ticaret Borsası temsilcisi, 
2. Ticaret Odası Başkanı, 
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3. Ordu Ziraat Odası Başkanı, 
4. Giresun Orman Başmüdür Muavini, 
5. Ordu Teknik Ziraat Müdürü, 
6. Ordu Ziraat Bankası Müdürü, 
7. Sağra Gıda Sanayii ve Ticaret AŞ Genel Müdürü, 
8. Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi Müdürü, 
9. Perşembe kazasının Efili köyü muhtarı, 

10. Fındık Tarım Satış Kooperatifi İdare Meclisi Reisi, 
11. Ünye Ziraat Odası Başkanı, 
12. Terme Ziraat Odası temsilcisi, 
13. Ordu Esnaf Dernekleri temsilcisi, 
14. Bir üretici uzman, 
15. Terme Ticaret Odası temsilcisi ve Belediye Başkanı, 
16. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı, 
17. Terme FİSKOBÎRLİK Yönetim Kurulu Başkanı, 
18. Terme Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı, 
19. Terme Ziraat Teknisyeni, 
20. Çarşamba Ziraat Teknisyeni, 
21. Çarşamba Köy Birlikleri Başkanı, 
22. Samsun Teknik Ziraat Müdürü hazır bulunmuşlardır. 

Komisyonumuz Giresun'da yapılan toplantıda takip ©dilen hususu bu toplantıda da takip etmiştir. Ay
rıca Ordu Valisi bu toplantımızı başından sonuna kadar dikkatle izlemiştir. 

Giresun Ticaret Borsasından, Gıda - Tarım Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden, Gıda - Tarım Hayvancılık Bakanlığı Giresun ili Teknik Ziraat Müdürlüğünden yazılı ra
porlar istenmiş bu raporlar Komisyonumuza gönderilerek dosyasına konmuştur. 

Yine Giresun Merkez Ziraat Odası İdare Heyeti faaliyet raporunun tasdikli bir sureti de Komisyonu
muza gelmiştir. 

Komisyonumuz araştırmasını daha da genişleterek Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İstanbul Şu
besi binasında da bir toplantı yaparak bu şubenin de görüşünü almış bu görüş ayrıca yazılı olarak Komis
yonumuza intikal ettirilmiştir. 

Komisyonumuzun talimatı üzerine, Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği Umumi Kâtipliği; fın
dık dikim sahalarının sınırlandırılması, fındık destekleme alım fiyatı politikasının tespitinde izlenecek yol, 
özel ihracatçılar - FİSKOBİRLİK ilişkileri konuları ile fındık ihracatında uygulanan fon tahsilatı hakkındaki 
görüşlerini Komisyonumuza yazılı olarak bildirmiştir. 

Komisyonumuz Türkiye fındıkçılığı hakkında İtalyan İş Adamları Heyetinin ekonomik raporunu da tet
kik etmek imkanını bulmuştur. 

Bu geniş kapsamlı araştırma sonunda tespit ettiğimiz hususları şu şekilde değerlendirmiş bulunmaktayız. 
Fındık Dikim Sahaları : 
Türkiye en çok fındık yetiştiren ülkjedir. Karadeniz sahillerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hu

dudundan başlayarak İstanbul topraklarına kadar uzanan sahada 400 bin hektarlık bir alan fındık bölgesini 
teşkil etmektedir. 

Ülkemizin Doğu Karadeniz kıyılarında üretilen fındığı dünyanın en üstün kaliteli fındığıdır. Bu kıyılar
da 2 400 yıldan beri fındık dikildiği tarihi belgelerle sabittir. Fındık benzeri kuruyemişlerden daha fazla be
sin değerini haizdir. Ülkemie 600 yıldan beri fındık ihracatçısıdır. Filhal dünyanın en büyük fındık üretici
si ve ihracatçısıdır. 

Ülkemizin fındık üretimi yapılan alanları doğudan batıya şu şekilde ayrılmaktadır. % 74,51 'i Artvin, Ri
ze, Trabzon, Giresun, Ordu illerine, % 25,02'si Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Sakarya, 
Kocaeli illerine; % 0,47'i istanbul ve Bursa illerine dağılmıştır. 

Özellikle Trabzon, Giresun, Ordu illeri üretim sahasının % 72'ni teşkil etmektedir. 
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Fındık Cinsleri : 
Dünyada ilk defa standart tiplere ayrılan kuruyemiş Türk fındıklarıdır. Bu fındıklar kalite itibariyle 

GİRESUN ve LEVANT olmak üzere iki cinstir. 
Giresun kaliteli fındıklar, G/iresun ili hudutları içerisinde Piraziz, Bulancak. Giresun (Merkez), Keşap, 

Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Beşikdüzü ve Vakfıkebir arazisinde yetiştirilen fındık tipidir. 
Bu tip fındık, gerek için kabuğundan ayrılması gerekse kalibresinin yeknesaklığı dolayısıyla en makbul 

fındık tipidir. Ancak fazla ölçüde yağ ihtiva etmesi olumsuz bir yön olarak telâkki edilebilir. Giresun böl
gesi dışında kalan Trabzon, Ordu ve Akçakoca bölgelerinde yetiştirilmekte olan fındıklara Levant ismi ve
rilmektedir. Levant kaliteli fındıklar Giresun tipi fındıklardan daha az yağlıdır. 

Fındığın Besin Değeri : 
Tetkik edilen raporlara göre fındıklar pek yüksek nutritif değeri haiz bulunmaktadır. Fındıktan bol 

miktarda B 1, B 2, C, E vitaminleri ve bunlardan başka potasyum, fosfor, kalsiyum, kükürt, magnez
yum, klorin gibi 'kimyevi elemanları ihtiva eder. Bir fındık tanesinde % 13,32 protein, '% 66,47 yağ, % 
12,47 (karbonhidrat vardır. 

Fındık kabuğu fındık yetiştiren sahalarda mühim bir yaikaealk maddesidir de. Ayrıca FİSKOBİRLİK 
son zamanlarda İsviçre ve Japonya'dan fındık kabuğu talepleri almıştır. Bu kabuklar % 17 oranında pen-
tonsen denilen bir yağ ihtiva etmektedir. Bu itibarla sınai işlerinde, vernik İmalâtında kullanılması müm
kün görülmektedir. Hatta bu kabüklardaki pentonsen ile furfuroloları çıkaracak bir tesis kurulması yolun
da Finlandiya'nın talebinin mevcut olduğunu da tespit etmiş bulunmaktayız. 

Entegre Fındık İşleme Telisleri : 
Son yıllarda fındığın yarı işlenmiş veya işlenmiş olarak hazırlanması büyük inkişaflar kaydetmiştir, bun

lar iç kabuğu soyulmuş fındık, kavrulmuş fındık, kıyılmış fındık ve fındık ezmesi olarak imal edilmekte 
küçük selefon torbalara konularak iç ve dış pazarlara satılmaktadır. Ayrıca fındık patı (peltesi) 25'şer kilo
luk kaplara konulup Almanya'ya ihraç edilmekte ve Almanya'da fındık kremi imalatında kullanılmaktadır. 
Ayrıca memnuniyetle kaydetmek gerekir ki ülkemiz tam işlenmiş mamullerin hazırlanmasında büyük mesafe 
katetmiştir. Şekerli ve krokan fındık kremi (kavrulmuş ve şekerli fındık malgaması) gibi fındık sanayii ma
mulleri dış pazarlarda itibar görmekte bu mamullerin ihraçları halinde vergi iadesinden yararlanılmaktadır. 

FİSKOBİRLİK'in 200 bin metrekarelik bir sahada yaptırmakta bulunduğu entegre sanayi tesisleri yakın 
zamanda hizmete girecektir. 

Ayrıca bir kaç özel teşebbüsün teknik düzeydeki tesisleri Türk ekonomisine katkısı dolayısıyla önemli 
bir adım kabul edilmiştir. 

Fındık Ticareti İle Ifeili Ongaınlar : 
Türk Hükümetleri 1964 yılındanberi fındık taiban fiyat politikası takibetmektedirler. Bu suretle Türkiye'

deki fındık ticareti Devletin kontrolü altında bulunmaktadır. Diğer bir tabirle 1964 yılından beri dünya pazar
larının en büyük fındık ihracatçısı noktasına gelmiş Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKO
BİRLİK) 1964 yılındanberi Devlet adına destekleme alımları yaparak geçimini fındıktan sağlayan 4 mil
yona yaklaşık nüfusun ürününü değerlendirmektedir. Satışların % 75'ni iç, kabuklu ve işlenmiş olarak dış 
ülkelere satmakta ve yurt içi 'tüketimini artırma yolunda da gayretler sarfetmektedir. 

Fındık ihraç pazarlarımız başta büyük Avrupa ülkeleri olmak üzere Sovyet Rusya, Uzak Doğu ve Orta 
Doğu ülkeleri ile Amerika ve Kanada'dır. 

Devlet FİSKOBİRLİK'i Merkez Bankası kanalıyla finanse etmektedir. Bu finansman asgari fiyat garan
tisi verilmiş bulunan ortakların ve ortak olmayan üreticilerin ürünlerinin mubayaasına tahsis edilmektedir. 
Asgari fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. 

Satış mukavelelerinin tescili ve ihracata ilişkin işlemlerin kontrolü ile, 1951 de kurulan Karadeniz 
İhracatçılar Birliği yetkili kılınmıştır. 

Kredli Politikası : 
Fındık ihracatı ile ilgili finansmanlar için cari faiz nispetlerine göre '.% 4'lük bir indirim kolaylığı sağ

lanmıştır. Ayrıca FİSKOBİRLİK ortaklarına düşük faizle kredi vermektedir. Fındık fiyatlarında zaman zaman 
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taban fiyatlarının üsünde bir değişiklik olması halinde belli ölçülerde aradaki fark üreticiye intikal ettiril
mektedir. Bu suretle taban fiyat politikasından beklenen netice bir ölçüde olsun gereçekleşmiş bulunmak
tadır. 

Ziraat Bankasının fındık müstahsiline tahsis ettiği krediler bugün için ihtiyaca cevap verecek ölçüde 
değildir. 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN ÖZETİ : 
Araştırmanın konusunu teşkil eden hususlar özellikle şunlardır: Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan 

insanların büyük bir bölümünün tek geçim kaynağı fındıktır. Fındık dışında kalan tarım ürünlerinin yetiş
tirilmesine elverişli olmayan bu sahada yaşayan halkımız fındık dikim sahalarının gittikçe genişlemesi so
nucu ekonomik gücünü kaybetmektedir. 

Fındık dikim sahalarının her yıl belli oranda genişlemesi kalitenin düşmesi neticesini doğurmaktadır. 
Ülkemizde yetiştirilen fındığın miktar ve kalitesinin Devletin denetiminin dışında bırakılması doğru değil
dir. 

Bu sebeple fındığın yetiştirilebileceği kesimlerin saptanmasında yarar vardır. 
Fındık taban fiyatları iktidarların bu sahadaki değişik politikalarına göre rastgele saptanmaktadır. Bu

nun neticesinde de üretici ezilmektedir. 
Fındık üreticisi Devlet imkânlarından ve özellikle kredi kurumlarının imkânlarından çok az yararlandı

rılmaktadır. Karadeniz'de toprak değer baremi düşüktür. Arazi kadastrosu henüz yapılamamıştır. Fındık 
taban fiyatları geç açıklanmaktadır. 

Özetle bu konularda Yüce Meclisin bilgi sahibi olmasının sağlanması ve fındık konusunda adaletli bir 
yöntemin saptanması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması talep edilmektedir. 

ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN İHTİVA ETTİĞİ KONULAR HAKKINDA KOMİSYONUMUZUN 
GÖRÜŞÜ : 

Komisyonumuz, fikir, mütalaa ve tecrübesine müracaat ettiği yetkili kuruluş, müessese, teknik bilgi sa
hibi yetkililerin beyanlarını, uzman kişilerin, üretici temsilcilerinin görüşlerini ve resmi belgeleri ince bir 
tetkike tabi tutarak başka ürün istihsaline imkân verebilecek taban arazilerin fındık istihsalinin dışında bı
rakılması görüşüne varmıştır. Özellikle Karadeniz'in doğu kesiminde fındık üretimine devam olunmalıdır. 
Batı Karadeniz bölgesinde Sakarya, Bolu havzasında Düzce'de Samsun ve ilçelerinde vesair vilayetlerde 
yeni fındık alanlarının açılması Devletin müsaadesine bağlanmalıdır. Bu sınırlandırma dünyanın fındık ih
tiyacını karşılayabilecek bir potansiyele sahip bulunan ve tabiat yapısı olarak başka ürün yetiştiremeyen klâ
sik fındık bölgesi menfaatlarının dikkate alınması ve ekonomik tedbirlerle ekonomik bir sınırlandırma hüvi
yeti içinde olmalıdır. 

Fındık dikim sahalarının tahdidi görüşü orman sahaları bakımından ayrıca bir önem kazanmaktadır. 
Bir çok orman sahaları fındık yetiştirme bakımından uygun karaktere sahip olmasa bile buralarda orman 
sahaları aleyhine fındık yetiştirilmektedir. Komisyonumuz 1977 yılında Giresun'da 294 dönüm orman alanı
na fındık dikildiğini tespit etmiştir. Ayrıca 1977 yılında Ordu ili dahilinde ormanlık sahadan açılan arazi 
855 dekar olduğu anlaşılmıştır. 

Garanti Olunan Asgari Fiyatların Tespiti : 
Asgari fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. 
Ticaret Bakanlığı fiyat tespitinde İhracatçılar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odalarının istişari mahiyette gö

rüşlerini almaktadır. Kanaatimizce bu kâfi değildir. Üreticinin yegâne temsilcisi olan Ziraat Odaları Birli
ğinin, FİSKOBİRLİK'in, fındık konusunda yetişkin uzman kişilerin, Muhtarlar Cemiyetinin, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin, TC Ziraat Bankasının, Köy Birliklerinin de görüş ve mütalaalarına itibar edilmesini 
faydalı mütalaa etmekteyiz. 

Garanti olunan asgari fiyatların tespitinde üretim masrafları (el emeği), işleme masrafları (gübreleme, 
toplama vs.), üretici kârı, toplam üretim miktarı, rakip ülkelerin o yıl için ürettikleri miktar, mevcut stok-
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lar ehemmiyetle gözönünde bulundurulmalıdır. Fındık konusu haddizatında sosya - ekonomik bir problemdir. 
Dış piyasa geniş ölçüde destekleme fiyatlarına göre oluşmaktadır. Bu ise ihracaat yönünden önemli fiyat 
gelişmelerini sağlamaktadır. Fındıkdaki arz-talep dengesizliği her yıl fındık stoklarına sebebiyet vermekte
dir. Dış pazarların genişletilmesi iç tüketiminin artırılması fındığın yarı mamul veya mamul olarak piyasa
lara arzı fiyat teşekkülünde uzun vadede de olsa fevkalade mühim bir unsurdur. 

Bu sebepledir ki «Entegre Fındık İşleme Tesisleri» teşvik edilmelidir. 
Stok malların bozulmasını önlemek maksadıyle yağ imalatı istikametindeki faaliyetler genişletilmelidir. 

Memleketimizde yapılan ihracaatın ortalama % 15'ni teşkil eden fındığın taban fiyatının tespitinde özetle 
ortaya koyduğumuz bu hususların dışında Devlete düşen mühim görevlerden biri de Anayasamızın 52 nci 
maddesinde ifadesini bulmuştur. Bu maddeye göre Devlet tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini 
değerlendirmek için gereken tedbirleri alır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün Komisyonumuza tevdi 
ettiği raporun tetkikinde bir kilogram kabuklu fındığın bakımsız halk bahçelerinde 18 lira 76 kuruş, bakım
lı halk bahçelerinde 15 lira 80 kuruş, teknik yöntemlerin tam uygulandığı bahçelerde 11 lira 48 kuruş ol
duğu ffade edilmektedir. 

Bakımsız halk bahçeleri çok meyilli, yüzeysel topraklı kıraç özellikte bir dönümde 70 - 90 ocağa sahip 
arazi değeri ortalama 10 bin TL. de olan ortalama 40-60 kilogram fındık üretilen bahçelerdir. Bakımlı 
halk bahçeleri düz az yada çok meyilli orta verimli topraklı bakım işleri orta derecede yapılan dönümde 
50-70 ocağa sahip arazi değeri 10-20 bin TL. olan ortalama verimleri 100-140 kilogram arası olan bahçe
lerdir. Teknik yöntemlerin tam uygulandığı modern fındık bahçeleri düz yada setlendirilmiş tüm bakım iş
leri bilgi ile ve tam uygulanan dönemde 36-40 ocak olan arazi değeri 20-50 bin TL. ve ortalama verimleri 
200-400 kilogramda olan bahçelerdir. 

Tüm fındık alanlarımızda birinci tür fındık bahçelerinin % 70 ikinci tür bahçelerin % 30 oranlarında 
olduğu hesabıyla her ikisinin ortalaması alınarak 1978 yılı için bir kilogram fındık fiyatı 17 lira 87 kuruş 
olarak tespit edilmiştir. 

'Komisyonumuz araştırma esnasında tespit ettiği diğer hususlarıda nazarı itibara alarak bir kilogram 
kabuklu fındığın maliyet fiyatının 20 lira olduğu kanaatine varmıştır. 

Fiyatların İlanı : 
Garanti edilen asgari fiyatlar umumiyetle geç ilan edilmektedir. Bu ise fındık üreticisinin aleyhine tela

fisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Kandenuz müstahsili hâlâ ağır faiz yükünün altında ezil
mektedir. Fındık Tarım Satış Kooperatifine ortak olmayan bu sebeple fındıklarını serbest piyasada satmak 
mecburiyetinde kalan üreticiler aylar önce fındık tüccarlarından aldıkları avans paraları kendi ürünleriyle 
ödemekte olup garanti olunan asgari fiyat kendilerince meçhul olduğundan beher kilo için değişen şartlara 
göre 50-100 kuruş bazen daha fazla zarar etmektedirler. Ortak dışı alım henüz bu mahzuru ortadan kaldı
racak bir sisteme bağlanmamıştır. O itibarla fiyatlar en geç Temmuz ayı başında mutlaka ilan edilmelidir. 
Ucuz gübre düşük faizli kredi toprak barem değerinin gerçeklere uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hu
susları üzerinde önemle durulmalıdır. 

Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin müstahsile verdiği krediler tatmin edici değildir. Son yıl
larda tatbik edilen ve ortak müstahsillere güçlendirme kredisi adı altında verilen krediler bir ölçüde fındık 
müstahsilinin yüzünü güldürmüşse de Tarım Kredi Kooperatiflerinin tatbik ettikleri kredi usulü ve kredi
lerin miktarı 40 yıl öncesinin ihtiyacına dahi cevap veremeyecek durumdadır. Güçlendirme kredileri her yı
lın Kasım ayından itibaren tatbik sahasına konulursa bunun fındık üreticisine faize boğulmadan geniş öl
çüde rahatlık getireceğine inanmaktayız. 
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Fındıkta fon uygulamasında daha adil bir yöntemin tatbiki gerekmektedir. 
Fındık Müstahsilleri için bir Fındık Bankası kurulması geniş ölçüde fındık üreticisine yardımda buluna

bilir. TC Ziraat Bankasının bütün gayretlerine rağmen fındık müstahsili ile ilişkisi arzulanan düzeye ulaşma
mıştır. Fındık sahalarının tahdidi konusu ile ilgili kanun tekliflerinin biran evvel Meclislerden geçirilmesi 
Komisyonumuzun temennisidir. 

Bu inançlarla yaptığımız çalışmalar sonucu düzenlediğimiz işbu raporu Yüce Meclise saygı ile sunarız. 

Başkan 
Ordu 

Kemal Şensoy 

Başkanvekili 
Trabzon 

Lütfü Göktaş 

Sözcü 
Ordu 

Günay Yal m 

Kâtip 
Ordu 

Temel Ateş 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İstanbul 
Turan Kocal 

V 

Giresun 
Ali Köy men 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sakarya 
Güngör Hun 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 
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