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Geçmişten geleceğe güvenle bakabilmek adına, dünyada uzun ömürlü ve 
sağlıklı toplumlar oluşturmanın birinci kuralı; belirli standartları olan, 
çevreye duyarlı, kaliteli ve güvenilir kurumsal firmaların var olmasıdır. 
Bu firmaların istikrarlı bir şekilde gelişmesi ve büyümesi ise tamamiyle 
karşılıklı “güven” ortamına bağlıdır. 

Üretim aşamasında en kaliteli hammaddeleri üreticiden alıp, özenle 
işleyip, tüketiciye sağlıklı ve lezzetli ürünleri sunmak firmamızın her 
zaman önceliği olmuştur.

Bu perspektifte üretici ile her platformda  birlikte olarak “Daha iyisini 
nasıl başarabiliriz?” sorusunun cevabını bulmak Durak Fındık ailesi 
olarak ana hedeflerimiz arasında yer almıştır. 

Fındık tarımında uluslararası standartları yakalamak adına; özellikle 
çocuk işçiliğinin önlenmesi, makinalı tarıma geçilerek üretim maliyetler-
inin düşürülmesi, üretim kalitesinin artırılması için firmamız her yıl  
düzenli olarak çalışmalar yapmakta, üreticilere eğitimler ve konferanslar 
düzenlemekte,  bu konularda  sosyal sorumluluk projeleri  ortaya 
koymaktadır. 

Firmamızın gerçekleştirmiş olduğumuz bundan önceki sosyal sorumlu-
luk projeleri sırasıyla şöyledir;

1.Proje; 2013 yılında “FINDIKTA ÖNCELİĞİMİZ KALİTE 2013” adlı proje 
ile çuval dağıtılmış ve Fındıkta Çocuk işçiliğine son sloganı ön plana 
çıkarılmıştır.

2.Proje; 2015 yılında. “ÇOCUKLAR FINDIK DEĞİL OYUN BAHÇESİNE” 
adlı proje ile çocuk işçiliği konusunda bilinç oluşturmak, öğrencilerimizin 
sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yarının büyükleri 
çocuklarımıza da, projenin ana hedeflerinden biri olan “ Çocuk İşçiliği” 
konusunda bir bilinç oluşturmak olarak belirlenmiştir. 

“ÇİFTÇİYLE EL ELE” adlı proje bu projemiz ile fındık toplama ve 
süpürme makinaları çiftçilerimizin kullanımı için Ordu İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne hibe edilerek üretimde maliyetleri azaltmak, 
makinalı tarım konusunda çiftçiyi bilinçlendirmek ve teşvik etmek, 
özellikle çocuk işçiliğin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Hasan Basri DURAK
Yönetim Kurulu Başkanı
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PROJENİN ADI

DURAK FINDIK A.Ş. Sponsorluğunda Ordu il ve ilçelerindeki fındık 

üreticilerinin kullanması amacıyla Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’ne hibe edilen, 8 adet Fındık Toplama Makinesi ve 8 adet 

Fındık Süpürme Makinesi devrini, dağıtımını ve eğitimini kapsayan 

“çiftçiyle el ele” adlı bir program düzenlenerek uygulamaya konmuştur.

PROJENİN AMACI

Makineli tarıma geçişi hızlandırmak ve bu sayede işçilik maaliyetlerini 

asgari düzeye indirmek, tüm bunların sonucunda çocuk işçiliğinin kesin 

ve kalıcı bir şekilde önlenmesini sağlamak asıl hedef olup; Bu projenin 

gerçekleşmesindeki temel amaçlar ise aşağıya sıralanmıştır.

1- İşçilik Maliyeti %50'lara kadar düşecek.

2- Fındık silkelenerek yerden toplanacağı için olgunlaşması beklenecek, 

böylelikle hem randıman hem de kalite artacak.

3- Özellikle erken toplama sonucu meydana gelen aflatoksin oluşumu 

önlenmiş olacak.

4- Makineli tarıma geçiş sayesinde Çocuk işçi çalıştırılmaması ve Çocuk 

işçiliğinin önlenmesi kesin olarak çözüme kavuşmuş olacak.

PROJENİN TARAFLARI   

Bu proje Durak Fındık A.Ş. finansörlüğünde  Ordu İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.
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PROJENİN SÜRESİ
 
Projenin hazırlık çalışmaları yapılmış Durak Fındık A.Ş Yönetim kuru-
lunun onayı alındıktan sonra, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ile 15.05.2017 tarihinde “çiftçiyle el ele” proje kapsamında protokol 
imzalanmış ve 2017 hasat dönemi ve bundan sonraki yılları takip eden 
hasat döneminin tamamında proje uygulaması devam edecektir.

PROJE TEŞVİKLERİ
Proje kapsamında, fındık tarımında maliyetleri düşürmek ve makineli 
tarıma geçişi sağlamak amacı ile 8 adet Hasatsan Markalı fındık toplama 
ve 8 adet Husqvarna markalı fındık süpürme makinesi alınmış ve bu 
makineler; Fındık üretiminin Türkiye genelinde % 32’sinin sağlandığı, 
Ordu ilinde bulunan üreticilerin bahçelerinde fındık toplamak amacıyla 
kullanması için; Durak Fındık A.Ş. tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü' ne hibe edilmiştir.
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PROJE SORUMLULARI
Durak Fındık A.Ş.

Ahmet DURAK   Vedat MACİT
Ünye Şube Müdürü  Proje Koordinatörü

Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Kemal YILMAZ   Ekrem OĞURLU
İl Müdürü   İl Müdür Yardımcısı

PROJE SÜRECİ
Hibe Dağıtım Programı:

15.05.2017 tarihinde Durak Fındık A.Ş. Ünye tesislerinde "Çiftçiyle El Ele 
Projesi" kapsamında, fındık tarımında maliyetleri düşürmek ve makineli 
tarımı yaygınlaştırmak amacıyla, 8 adet fındık toplama ve 8 adet fındık 
süpürme makinesi Durak Fındık A.Ş tarafından alınarak İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüze düzenlenen törenle hibe edilmiştir.

Düzenlenen törene  Vali İrfan BALKANLIOĞLU, 
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin GÜNEY,  
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal YILMAZ, 
Durak Fındık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri DURAK ile 
yönetim kurulu üyeleri, basın kuruluşları ve davetliler katılmıştır.
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PROJENİN SÜRESİ
 
Gerçekleştirilen hibe töreninde bir konuşma yapan Durak Fındık A.Ş 
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak; bu yıl çiftçilerin makineli tarıma 
geçişini hızlandırmak ve bu sayede işçilik maaliyetlerini asgari düzeye 
indirmek, tüm bunların sonucunda çocuk işçiliğinin kesin ve kalıcı bir 
şekilde önlenmesini sağlamak  amacıyla; 8 adet fındık toplama makinesi 
ile 8 adet süpürme makinesini Ordu İl Gıda  Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne hibe ettiklerini söyleyerek, katılımlarından dolayı Vali İrfan 
Balkanlıoğlu ve diğer davetlilere teşekkürlerini sundu.

Vali Balkanlıoğlu, "Bu makina sayesinde işçilik çok ucuza gelecek. 
Fındıklar tam olgunlaşınca toplanacak bu da birçok açıdan fayda sağlaya-
caktır. Ordu için güzel bir kazanım olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

İl Müdürü Kemal YILMAZ da yaptığı konuşmada;  İlimizin tarım alan-
larının yüzde 89'unda fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu şehrin, 
ekonomisi fındığa dayalıdır. Bu nedenle fındıkta verim ve kaliteyi artırma-
ya,  maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalarımız esas amacımızı oluştur-
maktadır. Fındıkta en önemli maliyeti oluşturan işçilik maliyetidir. Hibe 
edilen bu makineler ile işçilik maliyetleri düşecek, ayrıca fındığımızı 
zamanında hasat etmiş olacağız. Böylece, randıman da artarak, üreticimiz 
daha fazla kazanmış olacak. Ben buradan Durak Fındık A.Ş tarafından 
hibe edilen makinelerin ilimiz tarımına hayırlı olmasını diliyor emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Konuşmaların ardından taraflar arasında Protokol imzalanmıştır.
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FINDIK TOPLAMA MAKİNASI 
KULLANIM EĞİTİM AŞAMASI
25.07.2017 tarihinde ordu İl Gıda tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe 
Müdürlüğüne Bağlı çalışan mühendis, teknisyen ve bölgelerde makineler-
in çalıştırılmasına yardımcı olacak üreticilere, Hasatsan firmasının teknik 
ekibi tarafından makinelerin nasıl kullanıldığına dair uygulamalı eğitim 
verilerek, katılımcıların makine kullanımı ile ilgili bilgi ve becerileri 
artırıldı.
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ÖRNEK BAHÇELERDE
FINDIK TOPLAMA
MAKİNASIYLA HASAT ŞENLİĞİ 
Makinalı fındık toplama hasat şenliklerinden ilki, Perşembe ilçesi Doğan 
mahallesinde düzenlendi. 

Hasat şenliğine; Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Ahmet Çoruh, Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, Altınordu 
Kaymakamı Niyazi Erten, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal 
Yılmaz, Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, çok sayıda üretici 
ve davetli katıldı. Şenlikte sırasıyla Vali Seddar Yavuz, İl Müdürü Kemal 
Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı, örnek çiftçiler konuşma gerçekleştirdi. 
Konuşmaların ardından yılın ilk hasadı Fındık toplama makinesi ile 
yapıldı. Katılımcılar tarafından makinenin çalışmasının olumlu değer-
lendirildiği ve projenin amacına uygun olarak hasat işleminin yapıldığı, 
üreticinin de fındık toplama makinesinin kullanımından oldukça 
memnun olduğu görüldü.
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Makinalı fındık toplama hasat şenliklerinden ikincisi Ünye’ye bağlı 
Düzsaylan Mahallesinde "Fındıkta Makinalı Hasat" konulu Tarla Günü 
düzenlendi. Programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, ilçe müdürleri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. 



12

Makineli fındık toplama ile maliyetin yüzde 50 azaldığını belirten Kemal 
Yılmaz, şunları söyledi: 

“Bu çalışmayı Fatsa ilçesinde yaptık, bugün Ünye ilçemizde yaptık, yarın 
başka bir ilçemizde yapacağız. Bu arada aynı zamanda verimlilik arttırma 
ile ilgili çalışmalarımızda var. Şu anda dönümde 300 kiloyu yakaladığımız 
yerler ve örnek bahçelerimiz var. Bundan sonra uygulayacağımız yeni 
projelerle daha geniş alanlarda daha modern bahçeler oluşturacağız ve 
dünyadan örnek alan değil, dünyaya örnek olan bir il olarak yerimizi 
alacağız. Makineli toplama işçilik maliyetinde en az yüzde 50 oranında 
maliyetin azalacağını düşünüyoruz. Bu yıl ilk defa makine kullandığımız 
için bir takım sıkıntılarımız oluyor ama bunların hepsi kullandıkça zaman 
içerisinde vatandaşımız öğrenecek ve bu sıkıntıları ortadan kaldırarak 
daha karlı ürün yapmalarına olanak sağlamış olacağız.”     

Tarla Günlerinde, makinelerin özellikleri, makineli hasadın yapılma şekli 
ve fındık hasadıyla ilgili üreticilere genel bilgiler de verildi.
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MAKİNALI HASAT YAPILAN
BAHÇELERDE ULAŞILAN 
SONUÇLAR
•Makinalı hasadın en önemli getirilerinden biri olan işçilik maliyetinin  bu 
bahçeler için hesaplandığında %50’ye varan oranlarda azaldığı tespit 
edilmiştir.

• Makinalı hasatta fındıkların olgunlaşarak kendiliğinden yere dökülmesi 
beklendiği veya olgunlaşan fındıklar silkelenerek yere döküldüğü için 
erken hasattan kaçınılmış, böylelikle aflatoksin oluşumunun en önemli 
sebeplerinden biri ortadan kaldırılmıştır.

• Yine olgunlaştıktan sonra dökülen fındıklarda görülmüştür ki 
randıman ve kalite daha yüksek gerçekleşmiştir.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
Makinalı hasat sırasında bir takım problemler de gözlemlenmiştir. 
Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz; bahçe içindeki yolların küçük 
olması, fındıkların belirli bir sırada ve sistemde dikilmediği, özellikle sık 
dikimli bahçelerde aracın hareketinin zorlandığı gözlemlenmiştir.

İlimiz tarım alanlarımızın arazi yapısı gereği demonstrasyon amaçlı 
çalışmaların neticesinde ufak bazı sorunlar olsa da bu sorunların zamanla 
aşılabileceği, makinalı tarımın giderek yaygınlaşması ile birlikte 
karşılaşılan bu sorunları giderecek alternatif metotlar ve makinalar 
geliştirilebileceği kanaatindeyiz. 

TAVSİYELER
İlimiz ve bölgemizde son yıllarda fındıkta en çok konuşulan şey maalesef 
ki fındık fiyatlarıdır. Fındık maliyetini oluşturan en önemli girdi hasat 
işçiliğidir. Makinalı hasat ile birlikte işçilik maliyeti düşecek, kalite ve 
randıman artacak, böylece birim maliyet azalacaktır ki dolayısıyla karlılık 
artacaktır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Bölge halkından gelen 
talepler İlimizde makinalı hasatın gelişebileceğini göstermektedir. Bu 
yönde çalışmalarımızı artırarak devam ettirmemiz ilimiz ve Ülkemiz fındık 
tarımına önemli bir katkı sunacaktır.
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