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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün fındık fiyatının belirlenmesi ve
TMO’nun fındık alımına dair yapmış olduğu açıklamayla birlikte Ordu’da ve fındık üreten
Karadeniz illerinde büyük bir sevinç yaşanıyor.Geçmiş yıllarda üreticinin mağduriyetini dile
getirmek için önemli görevler üstlenen ve büyük çaba harcayan bölge milletvekillerinden bir olan
Ordu Milletvekili Ergün Taşcı gelinen süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.“Geçtiğimiz gün
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Partimizin Genişletilmiş İl
Başkanları Toplantısı’nda bölgemizi yakından ilgilendiren ve fındık üreticilerini sevindiren
müjdeli bir açıklama yapılmıştır.” diyen Taşcı şunları söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımız
tara-fından yapılan açıklama aslında sadece 2019 yılının fındık fiyatların açıklamasından ibaret
değildir. Bu açıklama aynı zamanda, bundan sonra fındığa dair uygulanacak politikanın
açıklamasıdır. Bu açıklama aynı zamanda hükümetimizin, fındığın fiyatlandırılmasından devlet
tarafından alınmasına, depolanmasından ihraca-tına kadar geleceğe dair uygulanacak eylem
planının açıklamasıdır. Serbest piyasa uygulamasının ardından devletimizin fındık piyasasına
yapmış olduğu en köklü müdahaledir. Fındık artık devlet garantisi altında olan bir
üründür.Bilindiği gibi uzun zamandır, fındık fiyatlandırma ve alımlarında serbest piyasa
ekonomisi uygulanıyordu. Üreticinin mağdur olacağı anlaşıldığında da devletimiz TMO’yu
devreye sokarak piyasa için regülasyon görevi üstleniyordu.  Fakat istenilen netice tam
olarak hasıl olmayınca üreticimiz mağduriyet yaşıyordu. Bu nedenle, Sayın
Cumhur-başkanımızın 26 Temmuz günü yapmış olduğu açıklama ile geçmiş yıllarda meydana
gelen sorunların tamamını bertaraf edilmiş ve fındığa dair politikanın belirlenmesinde yegane
unsurun ‘üretici’ olduğu beyan edilmiştir.Aslına bakılırsa Ak Parti Hükümetlerimiz mısırdan
buğdaya, çaydan pamuğa kadar çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamış, Cumhuriyet
tarihinin en kapsamlı maddi desteğini vererek üreticimizin en büyük dayanağı olmuştur. Fındık
konusunda da bilhassa Fiskobirlik devreden çıktıktan sonra serbest piyasa uygulamasına
geçilmiş ve üreticinin aleyhine olan her durumda müdahale edilmiştir. Lokal bir çözüm
niteliğinde olan bu müdahaleler gerek geç karar alınması gerekse bazı temel parametrelerin
eksikliği ve ülkemize yapılan ekonomik saldırılar sebebiyle bazen istenilen etkiyi
sağlayamamıştır.Bu durum bölge milletvekilleri olarak bizlerin, her zaman gündeminde olmuş,
üreticimizin haklı serzenişlerini her daim ilgili kurumlar nezdinde dillendirmeye devam etmişizdir.

Bölge milletvekillerimizle
TBMM’de bir araya gelerek yapmış olduğumuz toplantılar, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın
Bekir Pakdemirli ve TMO ile yapmış olduğumuz görüşmeler aralıksız devam etmiştir. Birkaç
hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapmış olduğumuz kahvaltılı toplantıda da konunun
ehemmiyetini zat-i alilerine bizzat söyleme imkanı bulmuşumdur.Buna göre, fındık fiyatları artık
üreticimiz bahçeye girmeden önce devletimiz tarafından açıklanacaktır. Her yıl yapılacak olan
fiyatlandırmada TEFE, TÜFE ve enflasyon oranları dikkate alınacaktır.TMO, bundan böyle her
zaman devrede olacak, gerekirse Fiskobirlik’ten eleman ve depo temini yoluna giderek
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profesyonel bir yapı oluşturacaktır.TMO, hem serbest piyasayı kontrol edecek, hem de
dengeleme görevini her daim üstlenecektir.
Devletin hazine kaynakları kullanılarak alınan fındıklar iç piyasaya satılabileceği gibi ihracat
ürünü olarak doğrudan da satılabilecektir. Bu sayede hazineden bir nevi borç olarak alınan
paranın fazlasıyla devlete iade edilmesi temin edilecektir.
Fındık fiyat açıklamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız ile yapmış
olduğum telefon görüşmesinde de ifade ettiğim gibi her şeyden önce kendilerine gönülden
teşekkür ediyorum. Bölgemize gösterdikleri ilgi, üreticimize vermiş oldukları destek, fındık
politikasında yaptıkları köklü değişim sebebiyle ilgili tüm kurumlarımıza ve bilhassa bizi her
defasında sabırla dinleyen Cumhur-başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha
şükranlarımı arz ediyorum.
Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm Ordu’ya ve tüm Karadenizli hemşerilerimize
sevgi, muhabbet ve selamlarını ilettiklerini belirtmek istiyorum.”
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