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Türkiye’deki FÕndÕk Üretimi ve Pazarlama SorunlarÕna Global BakÕú
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Özet
FÕndÕk, kaliteli gÕda ürünleri arasÕnda yer alÕr. Türkiye’nin Dünya fÕndÕk ihracatÕ içerisindeki
payÕ %75 civarÕndadÕr. Buna ra÷men fÕndÕk üretimi ve pazarlama stratejileri uzmanlaúmadan
yoksundur. Üreticilerin çabasÕ ve co÷rafi konum ayrÕcalÕ÷Õ ile gerçekleúen bu ihracat avantajÕ
daha iyi kullanÕlabilir. Global anlamda bu avantajÕ kullanabilece÷imiz yerler ve pazarlama
sorunlarÕnÕn nasÕl çözülebilece÷i bu çalÕúma ile gözden geçirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: FÕndÕk, ihracat, pazarlama.

Global View to Hazelnut Production and Marketing Problems in
Turkey
Abstract
Hazelnut is one of the qualified food products. The hazelnut export share of Turkey in the
world is about 75%. However, production and marketing strategies of hazelnut lack expertise.
The advantage which is arised with the endeavour of the manufacturers and the privilege of
the geographical position, can be used better. In this study this advantage can be used and the
marketing issues are revised.
Key Words: Hazelnut, Export, Marketing.
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Giriú
FÕndÕk bademden sonra dünyada en yaygÕn yetiútiricili÷i yapÕlan sert
kabuklu meyvedir. FÕndÕ÷Õn kültür çeúitleri; Türkiye, øtalya, øspanya, ABD,
Çin, øran, Yunanistan, Fransa, Rusya Federasyonu, KÕrgÕzistan, Portekiz,
Beyaz Rusya, Moldova, Tacikistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Tunus,
Macaristan, KÕbrÕs ve Kamerun’da yetiútirilmektedir. Bununla birlikte, FAO
istatistiklerinde üretici olarak henüz yer verilmeyen Arjantin, Avusturya,
Avustralya, Estonya, øran, Yeni Zelanda, Romanya, Slovenya, Suriye,
Ukrayna, øngiltere ve Yugoslavya gibi ülkelerde de az da olsa fÕndÕk
üretilmekte ve üretimin artÕrÕlmasÕna yönelik önemli çalÕúmalar
yapÕlmaktadÕr. Dünya fÕndÕk üretimi, 1960’lÕ yÕllarda yaklaúÕk 250 bin ton
civarÕnda iken, 2000–2008 ortalamasÕna göre 795 bin tona çÕkmÕútÕr. Dünya
fÕndÕk üretiminin ortalama %75’ini gerçekleútiren Türkiye’yi sÕrasÕyla øtalya,
ABD ve øspanya takip etmektedir (TMO, 2010).
Tablo 1: Dünya FÕndÕk Üretimi ve BaúlÕca Üretici Ülkeler
Ülkeler

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Türkiye

480.000

350.000

530.000

661.000

530.000

800.791

500.000

øtalya

80.000

133.500

65.000

138.000

95.000

125.000

85.000

øspanya

22.000

25.000

20.000

28.000

18.000

26.000

18.000

ABD

32.000

33.500

25.400

39.010

33.570

36.280

32.000

Gürcistan

14.820

8.327

16.393

14.000

25.000

35.000

27.000

Azerbaycan

19.895

5.491

27.986

25.000

30.800

40.000

30.000

Di÷er

34.052

47.606

47.876

52.244

48.880

50.900

20.000

Toplam
682.767 603.424
Kaynak: www.tmo.gov.tr, 2011.

732.655

957.254

781.250

1.113.971

712.000

FÕndÕk üretiminde Türkiye’nin belirleyici rolü ve kapasitesi Tablo 1’den
anlaúÕlmaktadÕr. FÕndÕk üreten di÷er ülkeler fÕndÕk ihracatÕ için zaman zaman
kota koysalar da bu sadece ilgili ürünlerin farklÕ ülkelerde iúlenmesi ve kota
engelinin iúlenmiú ürünlerle aúÕlmasÕ sonucunu do÷urmaktadÕr. FÕndÕk kotasÕ
genellikle ham fÕndÕk için konur ve Türkiye’yi ilgilendirir. Çünkü konulan
kotayÕ aúabilecek kadar yüksek oranlÕ ticaret sadece Türkiye’ye aittir. Bunun
önüne geçmek isteyen firmalar fÕndÕ÷Õn iúlenmesini farklÕ ülkelere
kaydÕrmaktadÕr. Böylece kotayÕ iúlenmiú fÕndÕk ürünleri ile aúarlar. Sonuç
olarak kota konsa bile Türkiye’nin fÕndÕk ihracatÕ talep oldu÷u sürece
azalmayacaktÕr. Almanya fÕndÕk üretmedi÷i halde ithal etti÷i fÕndÕklarÕ tekrar
ihraç ederek 2008 yÕlÕnda 58 bin ton civarÕnda fÕndÕk ihracatÕ
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gerçekleútirmeyi baúarmÕútÕr. Bunda Hamburg fÕndÕk borsasÕnÕn da büyük
payÕ vardÕr. FÕndÕk borsasÕnÕn ne denli etkin rol oynadÕ÷ÕnÕ fÕndÕk üretmedi÷i
halde fÕndÕk ihracatçÕsÕ ülkeler arasÕnda 6. sÕrada yer alan Almanya’yÕ örnek
alarak anlayabiliriz (Deniz, 2009). Üretim kadar pazarlamanÕn da önemli
oldu÷unu Almanya örne÷i ile anlaúÕlabilir.
FÕndÕ÷Õn Yetiútirilmesi
FÕndÕk, yetiútirilmesi di÷er kabuklu meyvelere oranla nispeten zor olan
bir üründür. FÕndÕk yetiútirilmesinde ilgili bitkinin büyümesi ve
beslenebilmesi için 16 tür madde gerekir. Bunlar; karbon (C), hidrojen
(H),oksijen (O), azot (N), fosfor (P),potasyum (K), kalsiyum (Ca),
magnezyum(Mg), sülfür (S), demir (Fe), manganez (Mn),çinko (Zn), bakÕr
(Cu), bor (B),molibden (Mo), ve klor (Cl) olarak sÕralanabilir. Karbon,
hidrojen ve oksijen haricindeki maddeler topraktan elde edilebilir (Hazelnut
Growers' Association of New Zealand, 2009). FÕndÕk yetiútirilmesinde
sadece bu 16 maddenin varlÕ÷Õ da yeterli de÷ildir. Topra÷Õn yapÕsÕ da
önemlidir. Topraktaki asit oranÕ köklerin büyümesine ve sa÷ÕlÕklÕ olup
olmamasÕna etki eder. Topra÷Õn organik maddeler bakÕmÕndan zengin olmasÕ
kadar su tutup tutmadÕ÷Õ da belirleyicidir. AyrÕca toprakta da kökler için
zehirli olabilecek oranda alüminyum ve di÷er bitki için zararlÕ olabilecek
maddeler olmamasÕ gerekir (www.tarim.gov.tr, 2011).
FÕndÕ÷Õn øçeri÷i
Yetiútirilmesi için gereken úartlar fazla olmasÕna ra÷men fÕndÕk sa÷lÕk
için son derece faydalÕ bir gÕdadÕr. øçerisindeki sa÷lÕklÕ ya÷lar ve bunlarÕn
kalp hastalÕklarÕnÕ azaltÕcÕ etkisi keúfedilmiútir. FÕndÕk ve di÷er gÕdalardaki
ya÷ oranlarÕ Tablo 2’de verilmiútir.
Tablo 2: Kabuklu Yemiúlerde Ya÷ OranlarÕ
Toplam ya÷
1 ons* için
(gr)
FÕndÕk
17
Badem
14
Kaju
13
Ceviz
18
*1 ons = 31,10 gr
Kaynak: USDA (2006).

Tekli doymamÕú ya÷
oranÕ
13
9
8
2,5

Çoklu doymamÕú ya÷
oranÕ
1,5
1
3
1,5

Doymuú
ya÷ oranÕ
2
3
2
13
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øçerdi÷i ya÷larÕn %91’i sa÷lÕklÕ kabul edilen doymamÕú ya÷lardan
oluúur. Bu ya÷lar, kandaki kolestrol oranÕnÕ yükseltmez, aksine düúürür.
FÕndÕk aynÕ zamanda arjinin, folat gibi faydalÕ besinler, kalbe yararlÕ B
vitaminleri ve kan basÕncÕnÕ düúüren kalsiyum, potasyum ve magnezyum
açÕsÕndan zengindir. FÕndÕ÷Õn, protein, fiber, E vitamini ve pek çok
antioksidanÕ içermesi de yine sa÷lÕ÷a yararlÕ bir özelli÷idir. Tablo 3’deki
de÷erler antioksidan maddelere aittir. Antioksidan maddeler vücut için
zararlÕ olabilecek maddelerin giderilmesinde rol oynadÕklarÕ gibi yaúlanma
etkisini ve hatta tümör oluúumunu yavaúlatÕrlar (Hazelnut Council, 2004).
Tablo 3: FÕndÕ÷Õn øçeri÷i
100 gr fÕndÕk için
Enerji (kj)
Protein (g)
Arjinin (g)
Karbonhidrat (g)
Diyet posasÕ (g)
Sodyum (mg)
Potasyum (mg)
Demir (mg)
Çinko (mg)
BakÕr (mg)
Manganez (mg)
E vitamini (mg)
ORAC
Alfa Lipoik Asit (mg)

2689
14,8
2,21
5,1
10.4
3
680
3,2
2,2
1,7
6,2
15
9645
120

Kaynak: USDA (2006).

FÕndÕk Üretim ve øhracatÕ
Dünyada fÕndÕk tüketiminin büyük bir kÕsmÕ (%91) AB’ye üye ve di÷er
Avrupa ülkeleri tarafÕndan gerçekleútirilmekte ve büyük oranda (%80)
çikolata ve úekerleme sanayinde hammadde olarak kullanÕlmaktadÕr. Bunun
haricinde fÕndÕk üretmedi÷i halde Türkiye’den fÕndÕk alarak satan pek çok
fÕndÕk ihracatçÕsÕ ülke vardÕr. Buna re-eksport denilmektedir.
USDA verilerine göre dünya fÕndÕk ihracatÕ 2000-2008 döneminde
ortalama 540 bin ton (kabuklu fÕndÕk) olup, bunun %85’ini Türkiye
gerçekleútirmiútir. Dünya fÕndÕk üretim ve ihracatÕnÕn çok önemli bir kÕsmÕnÕ
Türkiye’nin sa÷lamasÕndan dolayÕ, iç piyasada uyguladÕ÷Õ politikalarÕn
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dünya piyasalarÕ ve fiyatlarÕna etkisi fazla olmaktadÕr. Di÷er önemli fÕndÕk
ihracatçÕsÕ ülkeler øtalya, Almanya (re-export), ABD ve øspanya’dÕr. Üretici
olmamalarÕna ra÷men ithal etti÷i fÕndÕ÷Õ kabuklu, iç veya iúlenmiú olarak
ihraç eden di÷er ülkeler Hollanda, Belçika-Lüksemburg, Avusturya,
øngiltere, ørlanda, øsviçre, Bulgaristan, Macaristan ve Kanada’dÕr.
Tablo 4: Dünya FÕndÕk øhracatÕnÕn Ülkelere Göre Da÷ÕlÕmÕ (Kabuklu/Ton)
Ülkeler

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Türkiye

510.000 510.000 435.000 445.000 490.000 495.000 420.000 490.000

øtalya

40.000

75.000

60.000

50.000

17.000

---

---

---

øspanya

7.500

11.000

10.000

10.500

8.000

---

---

---

ABD

25.548

10.470

27.000

25.400

31.500

26.500

33.000

14.500

AB-27

---

---

---

---

20.000

10.000

10.000

24.240

Di÷er

40.492

38.900

45.320

33.700

37.000

31.000

55.000

44.236

Toplam
623.540 645.370 577.320 564.600 603.500 562.500 518.000 572.976
Kaynak: www.tmo.gov.tr, 2011.

Türkiye’nin fÕndÕk ihracatÕ ile ilgili bir sÕkÕntÕsÕ görünmezken, fÕndÕk
üretiminde aslÕnda úu an yaúanandan çok daha fazla bir büyüme
yaúayabilecek bir potansiyele sahip oldu÷u düúünülebilir. Ordu Ziraat OdasÕ
BaúkanÕ gibi pek çok yetkili fÕndÕk üretiminin etkin úekilde
de÷erlendirilemedi÷ini belirtiyor. TarÕm BakanlÕ÷Õ tarafÕndan 3 yÕl önce
baúlatÕlan uygulama süresince lisanslÕ depoculuk dâhil planlanan bazÕ
uygulamalar hayata geçirilemedi (stargündem, 01.04.2011).
FÕndÕk ihracatÕnÕn önünde dünyada artan badem üretimi bulunmaktadÕr.
Badem tüketiminin hÕzla artmasÕnÕn en önemli nedenleri arasÕnda istikrarlÕ
fiyat politikasÕnÕn öne çÕkmaktadÕr. Dünyada artan badem arzÕnÕ karúÕlayacak
bir talep mevcuttur. Çünkü ihraç fiyatÕ kilo baúÕna ortalama cevizde 4 dolara,
fÕndÕkta da 3,5 dolara yaklaúÕrken, bademde 3 dolarÕn altÕnda seyrediyor. Bu
durum bademi Türk fÕndÕ÷ÕnÕn en büyük rakibi olarak öne çÕkarmaktadÕr.
Rekabette fÕndÕ÷Õn aleyhine olan bir di÷er nokta da fiyat istikrarsÕzlÕ÷ÕdÕr.
Türkiye'de 2001-2002 döneminde üretim 725 bin ton, ortalama kilo fiyatÕ 2,4
dolar, 2007-08 döneminde üretim 550 bin ton, ortalama fiyat 7,49 dolar,
2008-09 döneminde ise üretim 900 bin ton ortalama fiyat ise 4,9 dolar
olmuútur (www.gidateknolojisi.com, 01.04.2011).
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Dünyada FÕndÕk
Dünyada fÕndÕk büyük oranda badem ile ikame edilmektedir. FÕndÕk
ithalatÕnÕ azaltan ülkelerin badem almaya baúladÕ÷ÕnÕ gözlemlenmektedir.
Özellikle úekerleme ve dondurma sektöründe fÕndÕk kullanÕmÕnÕn yerini
düúen fiyatÕ nedeniyle badem almaya baúlamÕútÕr. Badem ihraç eden ülkeler
arasÕnda Avustralya önemli bir yer tutmaktadÕr. 2008–2009 yÕllarÕ arasÕnda
Avustralya 120 milyon $ de÷erinde badem ihracatÕ gerçekleútirmiútir
(Almond Board of Australia, 2010). Bu ihracatÕn yaklaúÕk 48 milyon
Amerikan DolarÕ tutarÕndaki kÕsmÕ Hindistan’a yapÕlmÕútÕr (Nettle, 2010).
Hindistan’a bakÕldÕ÷Õnda 2007 yÕlÕnda pek çok úirket tarafÕndan fÕndÕ÷Õn
kullanÕlmaya baúladÕ÷ÕnÕ görülmektedir. 2007 yÕlÕnda tanÕtÕlan fÕndÕk ülkede
çok fazla tercih edilmiú ve sevilmiútir. Bu durumu rakamlar ile ifade etmek
gerekirse 2007 yÕlÕnda 60 ton olan fÕndÕk ihracatÕ kÕsa bir sürede 1.000 ton
civarÕna geldi÷ini belirtmek mümkündür. FÕndÕk içeren ürünlerin fiyatÕ ise
badem içeren ürünlerden daha fazladÕr. Bu da tüketicilerin fÕndÕk için
bademe ödemeye hazÕr olduklarÕndan daha fazla para ödemeye hazÕr
olduklarÕnÕ göstermektedir.
Avustralya, bu durumun bilincinde oldu÷u için fÕndÕk üretimine
soyunmuútur. Badem üreticisi Avustralya’nÕn bu giriúimi fÕndÕ÷Õn badem
karúÕsÕnda zor bir durumda olmadÕ÷ÕnÕ, aksine çok daha avantajlÕ bir
durumda oldu÷unu gösterir. Yeni Zelanda ve Hindistan da aynÕ hazÕrlÕklar
içine girmiúlerdir. Hindistan piyasasÕna fÕndÕ÷Õn girmesinden sadece 1 yÕl
sonra Kuprawa bölgesine 12.000 fidan dikilmiútir.
Üretim, iktisadi olarak gelir ile eúde÷er bir anlam taúÕmaktadÕr.
Üretimin teúvik edilmesi Türkiye milli gelirinin artmasÕ için önemlidir. E÷er
alternatif ürünlerin üretimi daha avantajlÕysa ve bu alanlarda ihtiyaç varsa
üretim yer de÷iútirebilir. Mesela kestane alternatif olarak gösterilebilir.
Üretmemek üzerine de÷il, üretimin yön de÷iútirmesi üzerine teúvikler ve
yönlendirmeler çok daha yapÕcÕ olacaktÕr. Gerçekten de fÕndÕk üretimi
yapÕlan bölgelerin alternatif ürünleri de dünya ile rekabet edebilecek
oranlarda üretmektedirler. Kestane üretiminde ülkemiz dünyada 2009 yÕlÕ
itibariyle 61.697 milyon tonluk üretim ile 3. sÕrada yer almÕútÕr. Dünya
kestane üretiminde Çin yÕllardÕr 1. sÕradadÕr ve 2009 üretimi 1.085.000
milyon tondur (www.faostat.org, 2011).
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Sonuç ve De÷erlendirme
FÕndÕk, pazarlama sorunu yaúamaktadÕr. 2009 yÕlÕ itibariyle 200 bin ton
fÕndÕk elde kalmÕútÕ. Çin piyasasÕna girme çalÕúmalarÕ sonuç verince 2009
yÕlÕnda bin ton fÕndÕk ihracatÕ gerçekleúmiútir (www.habertürk.com, 2009).
Nüfusu 1 milyar olmasÕna ra÷men Hindistan fÕndÕ÷Õ tanÕmamaktadÕr. øsmini
bilen pek az bir nüfus ise ‘findak’ olarak bilmektedir (Gautam, 1994).
Hindistan, fÕndÕk piyasasÕna ancak 2007 yÕlÕndan sonra girerek tanÕtÕmÕ
yapÕlabilmiútir (www.hurriyet.com, 2011). FÕndÕk Hindistan’da çok
be÷enilmiú ve kÕsa bir sür sonra Hindistan kendi fÕndÕ÷ÕnÕ üretme planlarÕ
yapmaya baúlamÕútÕr. Dünya gÕda ithalatÕnÕn neredeyse %45’ini
gerçekleútiren Japonya da fÕndÕ÷Õ tanÕmaya baúladÕ. GÕda fuarlarÕnda fÕndÕ÷a
yer vermesi için ülkemize davette bulunmaya baúladÕ (www.ftg.org.tr, 2011).
Japonya’da kestane üretimi 2009 yÕlÕnda 21.700 milyon ton olarak
gerçekleúmiútir (www.faostat.org, 2011). FÕndÕ÷Õn Japonya ve Çin’e
pazarlanmaya çalÕúÕlmasÕ tekrar gözden geçirilmesi gereken bir stratejidir.
Bilhassa Çin fÕndÕk üretilebilecek tüm alanlarÕ kestane üretimine ayÕrmÕútÕr
ve dünya kestane üretiminin %78’ini gerçekleútirmektedir. Bu, Çin’de fÕndÕk
yerine kestanenin daha çok tercih edildi÷ini göstermektedir.
FÕndÕk üretimi ülkemizde oldukça geliúmiútir. Ama fÕndÕ÷Õ üreten
úirketler kadar pazarlayan úirketlerin de kurulmasÕ gerekmektedir. FÕndÕk
tanÕtÕldÕ÷Õ ülkelerde kÕsa bir süre sonra yüksek oranda talep görmeye
baúlamaktadÕr. Di÷er ürünler için bu úekilde açÕk talep artÕúÕ görülmezken,
fÕndÕk mevzu bahis oldu÷unda úartlarÕ sormadan konteyner ile talep eden
iúadamlarÕna internet ortamÕnda bile rastlamak mümkündür.
Pazarlama stratejileri geliútikçe, fÕndÕk daha kolay alÕcÕ bulabilecektir.
FÕndÕk almak isteyen ve kendileri ile irtibata geçilmesi için çaba gösteren
firmalarÕn sayÕsÕ azÕmsanmayacak kadar fazladÕr. FÕndÕk pazarlamak için
faaliyete geçecek olan úirketler, belki de en basit pazarlama yöntemleri ile
baúarÕya ulaúabilecektir. Örne÷in, fÕndÕ÷Õn tanÕtÕlmamÕú oldu÷u bir ülkede
çikolata, úekerleme veya dondurma üreticileri ile irtibata geçmek yeterli
olacaktÕr.
FÕndÕk, üreticilerden yüksek fiyat ile alÕnmakta ve pazarlama sÕrasÕnda
sorun yaúanmaktadÕr. FÕndÕk daha düúük fiyatlar ile üreticilerden alÕnmalÕdÕr.
Böylece üreticiler, daha yüksek fiyat beklentisi ile de÷il, daha düúük maliyet
çabasÕ ile hareket ederler ve rekabet güçleri artar. Yine de pazarlama
stratejileri de arz fazlasÕ durumu için çözüm bulabilir. Yeterli araútÕrma, arz
fazlasÕnÕn eritilmesi için yeni yöntemler bulunmasÕna olanak sa÷layacaktÕr.

189

A.H.ȱÖZKANȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ183Ȭ192

Dünya genelinde fÕndÕk ihtiyacÕ içerisinde olabilecek çok sayÕda
çikolata ve úekerleme úirketi vardÕr. Örne÷in, “World’s Finest Chocolate”
kar amacÕ gütmeyen úirket olarak bilinir (www.jumpnjacks.org, 2011) ve
aynÕ zamanda ABD içerisinde en çok satan çikolata ve úekerleme
úirketlerinden biridir. The Hershey Company (ABD), Royce’ (ASYA),
Divine Chocolate (ABD ve øngiltere), Camille Bloch ve Nestle (øsviçre),
Callebaut (Belçika) Ferrero SpA (øtalya) ve Cadbury (øngiltere) dünyanÕn en
büyük çikolata ve úekerleme úirketleridir (http://www.chocolate-world.net).
Tüm bu úirketler herhangi bir arz fazlasÕnÕ yapÕlacak uygun anlaúmalara
ba÷lÕ alÕmlar ile eritebilecek niteliktedirler.
Pazarlama, bu alanda organize olmuú úirketlerin yürütebilece÷i bir
faaliyettir. Üretim ile aynÕ oranda pazarlama alanÕnda uzmanlaúÕlmasÕ ve
geliúilmesi Türk fÕndÕ÷ÕnÕn gelece÷i için de gereklidir. Pazarlama úirketleri
ile artan fÕndÕk üretimi tüketicilere ulaúabilecektir.
FÕndÕk, e÷er anlaúmalar neticesinde tüketime sunulamazsa, bir borsa
aracÕlÕ÷Õ ile de tüketime sunulabilir. Fiyat konusundaki anlaúmazlÕklar bu
borsa aracÕlÕ÷Õ ile giderilebilir. Böylesi bir organize borsa, ülkemize
iúadamlarÕ ve üreticilerin gelmesine de olanak sa÷layacaktÕr. FÕndÕ÷Õn fiyat
hareketleri daha úeffaf olacak ve fÕndÕk fiyatlarÕ beklentiler neticesinde úekil
alÕyor olacaktÕr. Böylelikle fÕndÕk alÕcÕlarÕ için sürpriz denilebilecek bir fiyat
ortaya çÕkmaz. Bu gibi bir borsanÕn organize edilmesi ülkemizde yer alan
fÕndÕk miktarÕna bakÕlÕnca oldukça güç, ama dünya üzerindeki gücümüz göz
önüne alÕnÕnca ve di÷er ülkelere bu konuda herhangi bir ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕmÕz
olmadÕ÷Õ düúünülünce daha kolaydÕr.
FÕndÕk, fiyat dalgalanmalarÕ sorunu yaúamaktadÕr. Bu durum ABD
içerisinde de sÕk yaúanan bir durumdur. FÕrtÕna, hortum ve kuraklÕk benzeri
sebeplerle bize oranla çok daha sÕk yaúanan bu durum, her ürün için geçerli
olmasÕna ra÷men ülkede üretimi azaltma kararÕ alÕnmasÕ ile
sonuçlanmamÕútÕr. Sorunu istikrarsÕzlÕk olarak nitelendiren ve
istikrarsÕzlÕktan kaçÕnmak isteyen üreticiler türev araçlardan faydalanmÕútÕr.
Üretim yapmak bir risk oldu÷u kadar üretim sonrasÕ için türev araç
kullanmak veya kullanmamak da bir risktir.
Türkiye’de henüz tam anlamÕyla baúlamamÕú olan futures borsasÕ, fÕndÕk
için baúlayabilir. Böylelikle ülkede futures kavramÕ ve borsasÕ geliúirken
fÕndÕk için de istenen koruma sa÷lanabilir. Futures borsasÕnda oluúan fiyatlar
belirleyici olurken, bu durumun sorumlusu olarak kimseyi tutma arayÕúÕ
olmaz. Bu borsaya mutlaka yurt dÕúÕndan da katÕlÕmlar olacaktÕr ve pazar
daha da geniúleyecektir. Bu aúamada ise organize olma, alÕcÕ ve satÕcÕlarÕ
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buluúturma yükümlülü÷ünü üstlenecek bir kurumun varlÕ÷ÕnÕn eksikli÷i var
gibi görünse de daha vahim bir sorun oluúacaktÕr. Geleneksel yöntemlere
alÕúmÕú olan üreticilerin futures kullanma alÕúkanlÕ÷Õna geçmelerini sa÷lamak
zaman alacaktÕr. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmek istemeyen üreticiler
olabilecektir.
2006 yÕlÕnda gÕda fiyatlarÕnÕn en yüksek seviyeye gelmesinden sonra da
bu artÕú devam etmektedir. Dünyada yaúanan krizin en büyük nedenlerinden
biri artan gÕda fiyatlarÕdÕr. Bu da sadece fÕndÕk de÷il, her çeúit gÕdanÕn tüm
ülkeler tarafÕndan yüksek oranda talep edilece÷inin göstergesidir. Elde
edebilecek bedel tüketici rantÕ olarak di÷er pek çok ülkelere bÕrakmaktadÕr.
Re-eksport gerçekleútiren ülkelerin sayÕlarÕ ve re-eksport miktarlarÕnÕn
büyüklü÷ü bunu ispat etmektedir. Bu durum, pazarlama alanÕnda yeterli
uzmanlaúma olmamasÕndan kaynaklandÕ÷Õ kadar re-eksport gerçekleútiren
ülkelerin fÕndÕk ürünlerinde uzmanlaúmasÕndan da kaynaklanmaktadÕr.
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