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SARAYBURNU CAMİİ
TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

 “ATAYURT”TAKİ
KARDEŞ: ULGİİ

DEMİR İPEKYOLU’NDA
SON RAY DÖŞENDİ

GİRESUN ARTIK FINDIĞIN 
“LİSANSLI” BAŞKENTİ



GİRESUN TİCARET BORSASI 
“Güvenli Depo, Yüksek Kalite, İyi Fiyat”

Fındık MÜZESİ KURULUYOR

GİRESUN FINDIĞI MARKALAŞIYOR!



başkan’dan

Giresun Ticaret Borsası

Giresun Kalite Fındığımızın rekabet gücü ve üretim kalitesini artırmak 
amacıyla yola çıktığımız Giresun Fındık Lisanslı Deposu Ve Spot 
Borsası projemizi başarıyla nihayete erdirdik ve açılışını yaptık. 
Çok şükür Türkiye Fındık Sektörümüzün tüm kesimlerine yaraşır bir 
tesisi alnımızın akıyla fındığın anavatanı Giresun’a kazandırmayı 
başardık. 

Ortaya koymuş olduğumuz bu projenin, Ülkemizin en büyük üreticisi 
olduğu fındıkta ticari şartları kendi inisiyatifimize alma yolunda 
önümüzü açacak bir çalışma olduğuna yürekten inanıyoruz. 
Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda önemli bir adım olarak 
gördüğümüz bu proje; dünya fındık sektörünün yönünü Türkiye’ye 
dönmesini ve fındığın şeffaf, güvenilir ve adaletli alım-satım 
ortamında en iyi şekilde kıymetlendirilmesini sağlayacaktır.

Biz Giresun Ticaret Borsası olarak gönülden inandığımız ve uzun 
yıllarımızı verdiğimiz bu projede maksimum güveni sağlamak için 
elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstereceğiz. Ancak ortaya 
koyduğumuz bu eserin amacına ulaşabilmesi en başta üreticilerimiz 
olmak üzere ilgili tüm kesimlerin sahiplenmesi ile mümkündür. 

Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasının Fındık Sektörüne, 
Giresun’a ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, projeye 
emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Fındığın anavatanına 
yakışır bir tesis

Temel YANIKOĞlU
Giresun TicareT BOrsasI  
YöneTim Kurulu BaşKanI
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SAHİBİ
GİRESUN TİCARET BORSASI ADINA

YöNETİm KURUlU BAşKANI 
TEmEl YANIKOĞlU

YAYIN KURULU
EREN NİZAm

OlGUN UmUR YÜKSEl

Sorumlu Yazı İşlerİ müdürü
GİRESUN TİCARET BORSASI

GENEl SEKRETERİ 
EREN NİZAm

YÖNETİM YERİ
GÜRE mAhAllESİ şhT.P.ASTSB.KD.Bçvş. 
ömER hAlİSDEmİR CAD. NO: 24  GİRESUN

TEl: 0454 216 10 23
FAKS: 0454 212 31 58

info@giresuntb.org.tr
www.giresuntb.org.tr

YAPIM

KüçüK MUcİzELER YAYINcILIK vE 
İLETİŞİM HİzMETLERİ LTd. ŞTİ.

YAYIN DİREKTöRÜ
ERKAN ERSöZ

erkanersoz@kucukmucizeler.com

EdİTÖR
CANSU mEşEDİlCİ

cansu@kucukmucizeler.com
CENK SARIOĞlU

cenk@kucukmucizeler.com 
KÜBRA DEmİR

kubra@kucukmucizeler.com

ART dİREKTÖR
UĞUR KARAGÜl

ugurkaragul@kucukmucizeler.com

GRAFİK TASARIM
GAmZE TOPRAK

gamze@kucukmucizeler.com

İLETİŞİM
KAPTANPAşA mAh. DARUlACEZE CAD.  

BİlAş İş mERKEZİ A BlOK 
NO: 31 KAT: 6 D: 63 
şİşlİ / İSTANBUl

TEl: 0212 211 68 53 - 73

BASKI - cİLT
promat basım yayın

www.promat.com.tr
tel: 0 212 622 63 63

GİRESUN TİCARET BORSASI TARAFINDAN 
Üç AYDA BİR  YAYImlANIR

vE ÜCRETSİZ DAĞITIlIR.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

 YER AlAN İmZAlI YAZIlAR,
YAZARlARIN KİşİSEl GöRÜşlERİDİR,

GİRESUN TİCARET BORSASI’NI BAĞlAmAZ.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

YER AlAN YAZIlAR vE FOTOĞRAFlARIN 
hER TÜRlÜ TElİF hAKKI

GİRESUN TİCARET BORSASI’NA AİTTİR.
İZİN AlINmADAN, KAYNAK GöSTERİlEREK 

DAhİ İKTİBAS EDİlEmEZ.

Demir İpekyolu’nda ilk sefer yapıldı

Lisans Belgesini Bakan Tüfenkci’den Aldık

İÇİNDEKİLER

4

17

İnşaatı 2008’de başlayan, 829 kilometrelik Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 4 ülke liderinin katıldığı törenle açıldı.



Giresun Ticaret Borsası

Cumhurbaşkanı
Erdoğan
Sarayburnu
Camisi’ni açtı

Giresun’un
“Atayurt”taki
kardeşi:
Ulgii 36 34

Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve
Spot Borsası’nda Mutlu Son 20
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TÜRKİYE

Demir ipekyolu’nDa ilk 
sefer yapılDı
İnşaatı 2008’de başlayan, 829 
kilometrelik Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
demiryolu hattı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 4 
ülke liderinin katıldığı törenle açıldı. 
Demiryolu hattı başlangıçta yıllık 1 
milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük 
taşıma kapasitesine sahip olacak. 
2034 sonunda 3 milyon yolcu ve 17 
milyon ton yük taşınması planlanıyor. 
Ancak hattın esas önemi Çin’den 
Avrupa’ya halen deniz, hava ve 
Rusya’dan geçen kuzey hattı olarak 
bilinen demiryolu kanalıyla yılda 
240 milyon ton yük taşımasının, BTK 
ile kesintisiz hale gelen orta koridora 
kaymasının önünün açılmış olması. 
Deniz ve havayoluna göre çok 
daha düşük maliyetli taşıma imkanı 

sağlayacak BTK’yı da kapsayan 
Çin’den Londra’ya yeni demir 
ipekyolu, Rusya’dan geçen kuzey 
hattına göre 7 bin kilometre daha 
kısa olacak. Çin’den Avrupa Birliği 
ülkelerine yük taşıma süresi yaklaşık 
45-62 gün sürüyor. Aynı yük orta 
koridordan gönderilirse 12-15 gün 
içerisinde AB ülkelerine ulaşacak. 
Yani yük en az 33 ile 47 gün arası 
daha erken Avrupa’ya varmış 
olacak. Bu durum rekabet anlamında 
büyük bir avantaj sağlayacak. 
Demiryolu Asya’dan Avrupa’nın 
en uç noktasına kadar kesintisiz 
ulaşım sağlayacak. Proje İngiltere, 
Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, 
Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, 
Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, 

Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’i 
raylarla birbirine bağlayacak.
Demiryolunun Türkiye topraklarındaki 
kesimi için 1,6 milyar TL harcandı. 
Gürcistan kesimini ise Azerbaycan 
finanse etti. Proje için Çin’in 
finansman anlamında herhangi 
bir katkısı olmadığı belirtildi. 
Azerbaycan ve Gürcistan sınırları 
içerisinden geçen demiryolları 
Sovyetler döneminde inşa 
edildiği için ray açıklığı 1520 
mm. Türkiye’de ise Uluslararası 
Demiryolu Standardı (UIC) geçerli 
ve bu nedenle ray açıklığı 1435 
mm. Ray açıklıklarının farklı olması 
nedeniyle yük aktarması yapılmaması 
için Gürcistan’da boji değiştirme 
istasyonu kuruldu.



Giresun Ticaret Borsası

Tarımsal 
Danışmanlık 
hizmeTlerine 
DesTek

BiTkisel üreTimDe arTış Bekleniyor

enerjiDe yaTırım 4 milyar Doları aşTı

kapasiTe kullanım oranı
9 yılın zirvesinDe
2017 yılı Ekim ayında 
imalat sanayi genelinde 
kapasite kullanım oranı, 
bir önceki aya göre 0,7 
puan artarak yüzde 79,7 
seviyesinde gerçekleşti. 
Böylece kapasite kullanım 
oranı Ağustos 2008’den 
sonraki en yüksek oranda 
gerçekleşerek kriz öncesi 
seviyelere geri gelmiş 
oldu. Merkez Bankasından 
yapılan açıklamaya 
göre, İmalat sanayi 
genelinde mevsimsel 

Türkiye İstatistik Kurumu, 
(TÜİK) bu yıla ilişkin ikinci 
bitkisel üretim tahmininde 
geçen yıla göre artış 
olacağı öngörüsünü 
paylaştı. Üretimin bu yıl 
tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerde yüzde 3,2 artışla 
yaklaşık 67,4 milyon tona, 
sebzelerde yüzde 1,9 
artışla 30,9 milyon tona 
ve meyvelerde yüzde 10,7 

artışla 21 milyon tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Fındık üretimde bir önceki 
yıla göre yüzde 60,7 
oranında artış tahmininde 
bulunan TÜİK, Antep fıstığı 
üretiminde ise yüzde 54,1 
azalma bekliyor. TÜİK 
verilerine göre geçtiğimiz 
yıl 420 bin ton olan fındık 
üretimi 675 bin ton olarak 
gerçekleşecek. 

Bu yıl Ocak-Eylül 
döneminde elektrikte 
devreye alınan 3 bin 620 
megavatlık kapasiteyle 
enerji yatırımları 4 milyar 
doları aştı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
verilerinden derlenen 
bilgilere göre, Türkiye’nin 
elektrikteki kurulu gücü 
Eylül sonu itibarıyla 
81 bin 647 megavata 
yükseldi. Söz konusu 
kapasitenin yüzde 55’ini 

hidroelektrik, rüzgar, 
güneş, jeotermal, biyokütle 
ve linyit kaynaklarının 
içinde olduğu yerli 
ve yenilenebilir enerji 
santralleri oluşturdu. 
Kurulu güçte doğalgaz 
santrallerinin payı yüzde 
33, ithal kömürün payı 
yüzde 9 olarak belirlendi. 
Kalan yüzde 3’lük kısım ise 
fuel-oil, naftalin ve motorin 
gibi ikincil yakıtla çalışan 
santrallerden oluştu. 

etkilerden arındırılmış 
kapasite kullanım oranı 
bir önceki aya göre 0,8 
puan artarak yüzde 79,4 
seviyesinde gerçekleşti. 
2017 yılı Ekim ayında 
mal gruplarına göre 
kapasite kullanım oranları 
değerlendirildiğinde, gıda 
ve içecekler, dayanıksız 
tüketim malları, yatırım 
malları ve ara mallarında 
artış görülürken, dayanıklı 
tüketim mallarında azalış 
gözlendi.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
tarımsal yayım 
ve danışmanlık 
desteği kapsamında 
tarımsal danışmanlık 
hizmeti alacak 
işletmeler, bakanlığın 
kayıt sistemlerine 
kayıtlı olacak. 
Bakanlık tarafından 
yetkilendirilerek 
tarımsal yayım ve 
danışmanlık hizmeti 
sunan üretici örgütü, 
ziraat odası ve 
bunların şubeleri 
de dahil olmak 
üzere bünyelerinde 
çalıştırdıkları en 
fazla 5 tarım 
danışmanı için ödeme 
gerçekleştirilecek. 
Her kuruluşa bir tarım 
danışmanı için 35 bin 
lira destek verilecek. 
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2018’De
ar-Ge’ye 
5 milyar lira

ekk’Da Büyüme masaya yaTırılDı

Tanap planlananDan erken 
Tamamlanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, 
Türkiye ve Avrupa için 
dünya enerji arz güvenliği 
noktasında çok önemli bir 
proje olarak nitelendirdiği 
TANAP’ta, Çanakkale 
Boğazı denizaltı boru 
döşeme işleminin proje 
için kritik köşe taşlarından 
biri olduğunu söyledi. 
Albayrak, TANAP’ın 
Azerbaycan-Türkiye 
özelinde olmak üzere 
Avrupa ve doğalgaz 
arz güvenliği açısından 
hayati ve tarihi bir 
proje olduğuna işaret 

Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu (EKK) toplantısında 
yüksek büyümenin 
sürdürülebilmesi için 
önümüzdeki yılda atılacak 
adımlar ele alındı. 
Çankaya Köşkü’nde 
Başbakan Binali 
Yıldırım başkanlığında 
gerçekleştirilen ve 3 
saat 40 dakika süren 
toplantıya; Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Bilim, Sanayi ve 

ederek şunları kaydetti: 
“Hakikaten çalışmalar 
son sürat devam ediyor. 
İnşallah istediğimiz bu 
planlamayla giderse 
hesaplanandan daha 
erken tamamlanacak. 
Projenin yüzde 80’inden 
fazlası tamamlandı, 
önümüzdeki sene Türkiye 
ayağı, 2020’nin ilk 
çeyreğinde de Trans 
Adriyatik Doğalgaz 
Boru Hattı (TAP) kısmının 
tamamlanmasıyla 
Azeri gazı Avrupa 
piyasalarında hayat 
bulacak.”

Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ile ilgili 
bürokratlar katıldı. Konuya 
ilişkin Başbakanlık’tan 
yapılan açıklamada şunlar 

kaydedildi: “Türkiye 
ekonomisinin güçlü bir 
ivme ile büyüdüğünün 
değerlendirildiği 
EKK toplantısında, 
yüksek büyümenin 
sürdürülebilmesi için 
önümüzdeki bir yılda 
atılacak adımlar ele 
alınmıştır. Ekonomik 
istikrarın korunması için 
gereken her türlü tedbirin 
kararlılıkla uygulanacağı 
kararlaştırılmıştır.”

2018 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı’na göre, 
gelecek yıl bütçeden 
Ar-Ge’ye 5 milyar 
lira kaynak ayrılacak. 
Kaynak tahsisinin 
yarıdan fazlası, 
TÜBİTAK’a yapılacak. 
TÜBİTAK, bu kaynağın 
500 milyon lirasını 
özel teşebbüs Ar-Ge 
projeleri, 300 milyon 
lirasını akademik Ar-Ge 
projeleri, 300 milyon 
lirasını kamu Ar-Ge 
projeleri, 200 milyon 
lirasını savunma ve 
uzay sanayisi Ar-Ge 
projeleri, 100 milyon 
lirasını bilim ve diğer 
toplum projeleri için 
kullanacak. 



Giresun Ticaret Borsası

Türkiye ile İran arasındaki 
ticareti olumsuz etkileyen 
“konsolosluk onayı” 
sorunu, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci ve 
Bakanlık yetkililerinin 
yoğun girişimiyle 
çözüldü. İran, geçen yıl 
Türkiye’den ithalat için 
İran konsolosluklarından 
tasdiki şart koşan bir 
karar almıştı. Ekonomi 

Bakanı Zeybekci’nin 
bürokratlarına verdiği 
talimatın ardından 
başlayan temaslar 
olumlu sonuç verdi ve 
İran, geçen yıldan bu 
yana Türk ihracatçısına 
uyguladığı, dış ticareti 
olumsuz etkileyen 
konsolosluk onayı 
şartını Ekim ayının ikinci 
haftasında kaldırdı. 

Türkiye, son 5 yılda 2 
milyon 384 bin kişiye 
iş imkanı oluşturarak 
Avrupa’da en fazla 
istihdam yaratan ülke 
oldu. 2012’de 24 
milyon 821 bin kişinin 
istihdam edildiği Türkiye, 
bu sayıyı sürekli artırdı. 
İstihdam sayısı 2016 
itibarıyla 27 milyon 

205 kişiye ulaşırken 
5 yılda yaratılan ilave 
istihdam 2 milyon 384 
bin oldu. Türkiye, bu 
dönemde istihdamda AB 
üyesi ülkelerin üzerinde 
yer alırken Almanya, 
İngiltere, Polonya ve 
İspanya’nın dışındaki 24 
AB ülkesinden daha fazla 
istihdam yarattı. 

Eylül ayında kurulan şirket 
sayısında bir önceki aya 
göre yüzde 23,40 düşüş 
gerçekleşti. Söz konusu 
dönemde, kooperatif 
sayısında yüzde 32,10 
gerçek kişi ticari işletme 
sayısında yüzde 26,63 
azalma oldu. Eylül’de 
kapanan şirket sayısı 
da bir önceki aya göre 
yüzde 27,42 oranında 

azaldı. Eylül ayında, 
geçen yılın aynı ayına 
göre ise kurulan şirket 
sayısında yüzde 36,34, 
kurulan kooperatif 
sayısında yüzde 34,15 
kurulan gerçek kişi ticari 
işletme sayısında yüzde 
3,65 oranında artış oldu. 
Kapanan şirket sayısı 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,25 arttı.

Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, merkezi yönetim 
bütçesinin Eylül’de 6,4 
milyar lira, Ocak-Eylül 
döneminde ise 31,6 
milyar lira açık verdiğini 
açıkladı. Eylül ayı 
merkezi yönetim bütçe 
açığının geçen yılın aynı 
ayıyla kıyaslandığında 
16,9 milyar liradan 6,4 

milyar liraya gerilediğine 
dikkat çeken Ağbal, 
Ocak-Eylül dönemine 
ilişkin bütçe açığının 
ise 31,6 milyar lira 
olduğunu belirterek, bütçe 
giderlerinin 488,2 milyar 
lira, faiz giderlerinin 
46,6 milyar lira, bütçe 
gelirlerinin 456,6 milyar 
lira olduğunu açıkladı.

iran konsolosluk 
onayını kalDırDı

Türkiye isTihDamDa 
avrupa’nın zirvesinDe

eylül’De kurulan ve 
kapanan şirkeT azalDı

BüTçe, eylül’De 6,4 
milyar lira açık verDi
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dünya

SCHENGEN REFORMU KABUL EDİLDİ

YUNANİSTAN’IN NÜFUSU
HEM YAŞLANIYOR
HEM AZALIYOR

NOBEL EKONOMİ 
ÖDÜLÜ RİCHARD 
THALER’İN OLDU

Avrupa Parlamentosu 
(AP) Genel Kurulu’nda, 
bazı Avrupa Birliği (AB) 
üyesi ülkeler arasında 
serbest seyahati sağlayan 
Schengen sisteminde 
reform yapılması 
yönündeki tasarı 
görüşülerek oylandı. 
Avrupa Komisyonunun 
2016’da hazırladığı 
Schengen reformu 
planının bir parçası olan 
düzenleme 2020’de 
yürürlüğe girecek. Buna 
göre, AB üyesi olmayan 
ülkelerin vatandaşları, 
Schengen Bölgesi 
sınırlarına girdiklerinde 
elektronik ortamda 
kayda geçirilecek. 

Pasaport veya seyahat 
belgelerinin mühürlenmesi 
uygulamasına son 
verecek düzenlemeye 
göre, üçüncü ülke 
vatandaşlarının Schengen 
Bölgesi gümrüklerinde 
isim, pasaport veya 
seyahat belgesi, parmak 
izi, fotoğraf, giriş ve 
çıkış tarihi gibi bilgileri 
kaydedilerek ortak 
kullanıma açılacak. 
Schengen Bölgesi 
ülkelerinin ortak bilgi 
bankası haline gelecek 
bu bilgiler, üç yıl 
muhafaza edilecek ve 
azami vize süresi olan 90 
günden fazla kalanları 
tespit etmeye yarayacak. 

Yeni sistem ayrıca sahte 
pasaport ve kimlik 
kullanımını da önleyecek. 
Schengen Bölgesi’nde 
vize süresinden fazla 
kalan kişilerin bilgileri 
ise 5 yıl boyunca 
muhafaza edilecek. Yeni 

sistemde kaydedilen 
bilgilere gümrük 
kontrol görevlileri, 
vize başvurularını 
değerlendiren görevliler 
ve AB Polis Gücü 
(Europol) yönetimi 
erişebilecek.

Yunanistan İstatistik 
Kurumu (ELSTAT) 
tarafından yayımlanan 
verilere göre, ülkede 
2016’da ölenlerin 
sayısı, doğanların 
sayısının üzerine 
çıktı. Yunanistan’da 
2016’da 92 bin 898 
kişi doğdu, 118 bin 
792 kişi öldü. Buna 
göre ülke nüfusu 25 bin 
894 kişi azaldı. Ülkede 

Bu seneki Nobel 
Ekonomi Ödülü’ne 
ABD’li Richard Thaler 
layık görüldü. Nobel 
Komitesi’nden yapılan 
açıklamada, 2017 
Nobel Ekonomi 
Ödülü’nün Richard 
Thaler’e “davranışsal 
iktisat”a yaptığı 
katkılardan dolayı 
verildiği belirtildi. 

son yıllarda kadınların 
gittikçe daha büyük 
yaşlarda ve daha az 
sayıda doğum yaptığına 
dikkat çekildi. Yunan 
medyasında konuya 
ilişkin haberlerde, evlilik 
ve doğum oranlarında 
kaydedilen sürekli düşüş 
nedeniyle ülke nüfusunun 
gittikçe yaşlandığına 
ve azaldığına dikkat 
çekildi. 

“Dürtme” isimli kitabın 
yazarı olan Richard 
Thaler, “davranışsal 
iktisat”ın babası olarak 
gösteriliyor. ABD’li 
akademisyen Richard 
Thaler Hindistan Merkez 
Bankası başkanlığı 
yapmıştı. Richard Thaler, 
şu anda ABD’de Şikago 
Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalışıyor.



Giresun Ticaret Borsası

ABD DIŞ TİCARET 
AÇIĞI SON 
BİR YILIN EN 
DÜŞÜĞÜNDE

ABD Ticaret Bakanlığı raporu-
na göre ülkenin dış ticaret açı-
ğı, Ağustos ayında bir önceki 
aya göre yüzde 2,7 azalarak 
42,4 milyar dolara geriledi. 
ABD Başkanı Donald Trump 
için öncelikli sorunlar arasında 
yer alan ticaret açığına ilişkin 
piyasa beklentisi 42,7 milyar 
dolar olarak belirlenmişti. 
Beklentilerin altında gelen veri 
ayrıca, Eylül 2016’dan bu 
yana en düşük seviyesini kay-
detti. Buna karşın raporda tica-
ret açığının Ağustos’ta önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 8,8 yükseldiği belirtildi. 
Açığın 11 ayın en düşük sevi-
yesine gerilemesinde, ihracatın 
yüzde 0,4 artışla 195,3 milyar 
dolara çıkarak son 2,5 yılın 
en yüksek seviyesine ulaşması 
etkili oldu. Ayrıca, ithalat yüz-
de 0,1 azalışla 237,7 milyar 
dolara geriledi. Öte yandan, 
Mayıs ayına ait dış ticaret 
açığı verisi, 43,7 milyar dolar-
dan 43,6 milyar dolara revize 
edildi. Analistler, dış ticaret 
açığının Ağustos’ta daralma-
sının üçüncü çeyrek büyüme 
verilerini olumlu etkileyeceğini 
belirtiyor.

ALMANYA SANAYİ ÜRETİMİ 6 YILIN 
EN GÜÇLÜ ARTIŞINI KAYDETTİ

BM: DÜNYANIN EN BÜYÜK 
İNSANİ KRİZİ ARAKAN’DA

Avrupa’nın en büyük 
ekonomisi Almanya’da 
sanayi üretimi Ağustos 
ayında, Temmuz 
2011’den bu yana 
görülen en büyük 
aylık artışı yaşadı. 
Sanayi üretimi 
Ağustos’ta bir önceki 

aya göre yüzde 2,6 
arttı. Sanayi üretimi 
Temmuz ayında 
yüzde 0,1 gerilemişti. 
Analistler üretimin 
yüzde 0,7 artmasını 
bekliyorlardı. Almanya 
Ekonomi Bakanlığı 
yaptığı açıklamada 

sanayi üretiminin yıl 
başından bu yana 
ivme kazandığını 
belirtirken, yüksek 
iş dünyası morali ve 
siparişlerdeki pozitif 
trendin sektörde 
büyümeye katkı 
sağladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler 
(BM) İnsani İşlerden 
Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Mark 
Lowcock, dünyanın en 
büyük insani krizlerinden 
birinin Myanmar’ın 
Arakan eyaletinde 
yaşandığını belirterek, 
Arakanlı Müslümanların 
Bangladeş’e sığınmacı 
akınının devam ettiğini 
söyledi. Lowcock, BM 
Cenevre Ofisi’nde 
düzenlediği basın 
toplantısında, Birleşmiş 
Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) 
Genel Direktörü 
Anthony Lake ile 
birlikte Bangladeş’teki 
sığınmacı kamplarını 
ziyaret ederek, sorunları 
yerinde gözlemlediklerini 

ifade etti. Bangladeş 
hükümeti ve halkına 
Arakanlı Müslüman 
sığınmacılara 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür 
eden Lowcock, yüz 
binlerce sığınmacının 
Bangladeş’e geçmek 

için bekleyişlerinin 
devam ettiği uyarısında 
bulundu. Lowcock, 
bunun gerçekleşmesi 
durumunda BM olarak 
yeni insani krizlere 
karşı hazır durumda 
olmaları gerektiğinin 
altını çizdi.
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ATATÜRK’ÜN GİRESUN’A GELİŞİNİN 
93. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
19 Eylül Atatürk’ün Giresun’a 
gelişi dolayısıyla yazılı bir mesaj 
yayımladı. Yanıkoğlu, mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün; Giresun’a 
geliş günü olan 19 Eylül 
tarihini bir kez daha kıvançla 
karşılamaktayız. 
Giresun olarak işgal yaşamamış 
ve kurtuluşu olmayan bir il 
hüviyetine sahip olmaktan dolayı 
gururlu ve onurluyuz. 
Giresun 42. ve 47. gönüllü 
alaylarını Topal Osman Ağa 

GTB’DEN

öncülüğünde kuran Dedelerimiz, 
Rusların Harşit ırmağından bu 
yana geçmesini engellemiş ve 
Giresun’u işgale uğratmamak, 
buralarda kan, gözyaşı ve zulüm 
yaşatmamak için göğüslerini 
siper etmişlerdir. Onun için 
Giresunlular olarak kurtuluş değil, 
bu yüce millete hayatını adamış 
Atatürk’ün Giresun’a gelişini 
kutlamanın ayrıca sevincini 
yaşıyoruz. 
19 Eylül günü yani tam 93 
yıl önce Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve o günkü devlet 
idaresinde bulunanlar, Giresun’a 
ziyarette bulunarak, Giresun’u 

ve Giresunluların Kuvayi Milliye 
içerisinde vatan savunması için ne 
büyük fedakarlıklar yaptıklarına 
vurgu yaparak, memleketimizin 
değerli evlatları olan 
büyüklerimizi yad etmişlerdir. 
Bu vesileyle ülkemizin ve 
milletimizin ruhunda çok önemli 
bir yere sahip olan Başta Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
Silah arkadaşları, Şehitlerimiz ve 
Gazilerimizin manevi huzurunda 
saygı ile eğiliyor, Cenab-ı 
Allah’ın bu memlekete Mehmet 
Akif’in dediği gibi tekrar bir 
istiklal marşı yazdıracak olayları 
yaşatmamasını diliyorum.”

GTB’NİN 91. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
Giresun Ticaret Borsası’nın 91. 
yıl dönümü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. Yanıkoğlu mesajında 
şu ifadelere yer verdi; “ 1 
Ağustos 1926’da Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emri ile kurulan ilk 

Fındık Borsası olmanın haklı 
gururunu bir kez daha onur ve 
gurur ile yaşıyoruz. 91. yılımızda 
yine bir ilke imza atarak dünya 
üzerindeki ilk Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsasını Eylül 
ayında hayata geçiriyoruz. Üretici, 
tüccar ve sanayicimizin kaliteli 

fındığa kaliteli fiyatla kavuşacağı 
bu projemiz 91. yıla yakışan bir 
proje oldu. Ben bu vesile ile 91 
yıl önce Giresun’a Fındık Borsası 
kurulmasında emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkür ediyor 
ve ebediyete intikal etmişlere 
Allah’tan rahmet diliyorum.”
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AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ 
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
Ak Parti Milletvekili Sabri Öztürk 
ve Cemal Öztürk Borsamızı 
ziyaret ederek, Eylül ayında 
hizmete başlayacak olan Giresun 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası işleyişi ve çalışma 

CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
ABDURRAHİM ALAN’A TEBRİK

prensipleri hakkında detaylı bilgi 
aldı. Ziyarette, Giresun Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Harun 
Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, Meclis Başkan 
Yardımcısı Muzaffer Aydın, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan 
Güre, Meclis Üyesi Halil Ak, Meclis 
Üyesi Erol Karadere, Meclis Üyesi 
Hüseyin Kahraman, Meclis Üyesi 
Mustafa Demirci, Meclis Üyesi 
Arslan Şenel hazır bulundu.

Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, bir süre önce göreve 
başlayan Giresun Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdurrahim Alan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Aydın ve Yanıkoğlu,15 
Ağustos’ta gerçekleştirilen 
ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdurrahim Alan’a yeni 
görevinde başarılar diledi.
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VALİ SARIFAKIOĞULLARI BİLGİ ALDI 

UĞUR ÖZTÜRK’TEN GİRESUN 
TİCARET BORSASI’NA VEDA ZİYARETİ
İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Müdürleri Atama Kararı ile Polis 
Başmüfettişliği görevine atanan 
Giresun Emniyet Müdürü Uğur 
Öztürk, Giresun Ticaret Borsası’na 
veda ziyaretinde bulundu. Emniyet 

Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları, 7 Ağustos 
2017 tarihinde Giresun 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Harun Aydın’ı makamında zi-
yaret ederek, Eylül ayında hiz-
mete başlayacak olan Giresun 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası hakkında detaylı bilgi 
aldı. Giresun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Harun Aydın, 
Vali Harun Sarıfakıoğulları’na 
“Giresun’da Fındık ve Fındık 
Borsası’nın Tarihçesi” adlı 
kitabı hediye etti.

Müdürü Uğur Öztürk’e görevde 
bulunduğu süre zarfında göstermiş 
olduğu işbirliği ve yakın ilgiye 
teşekkür edilerek. Ziyareti anısına 
Giresun Fındığı objeli tahta fındık 
hediye edildi. Ziyarette; Giresun 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Harun Aydın, Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, Meclis 
Üyesi Halil Ak, Meclis Üyesi 
Necattin Yılmaz ve Genel Sekreter 
Eren Nizam hazır bulundu.



Giresun Ticaret Borsası

TMO GENEL MÜDÜRÜ
İSMAİL KEMALOĞLU BİLGİ ALDI

ULUSAL FINDIK KONSEYİ’NDEN ZİYARET
Ulusal Fındık Konseyi ve 
Arslantürk Tarım Ürünleri San. 
İhr. ve İth. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Sebahattin Arslantürk 
ve Poyraz Poyraz A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Poyraz, 
Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Ziyarette, Giresun 
Ticaret Borsası tarafından 
yapılan dünyanın ilk Fındık 
Lisanslı deposu ve Spot Borsası 
hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

TMO Genel Müdürü, Giresun 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Harun Aydın’ı makamında ziyaret 
ederek Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası hakkında 
bilgi aldı. 
Lisanslı depo ve Spot Borsayı 
gezen İsmail Kemaloğlu 
konuşmasında; “TMO’nun 
Ağustos ayının son haftası itibari 
ile fındık almaya başladığını 
ve bugün itibari ile 5 bin tonu 

geçen fındık alımının olduğunu 
söyledi. Giresun’da kurulan 
dünyanın ilk Lisanslı Fındık 
deposu ile birlikte çalışacaklarını 
ve ELÜS işlem piyasasında alım 
satım yapacaklarını duyurdu. 
Açılış töreninde Giresun Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
A.Ş. ile imzaladıkları protokolü 
Pazartesi’nden itibaren devreye 
sokacaklarını ve alımlar için 
lisanslı depoyu kullanacaklarını 

ifade etti. Giresun Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Aydın ise 
konuşmasında, “Fındığın başkenti 
olarak öncü bir projeyi hayata 
geçirdik. Devletimiz sağ olsun her 
aşamasında yanımızda bulundu. 
Şimdi ise TMO ile yaptığımız 
anlaşma ile fındığımızı Avrupa 
standartlarında saklayacağız 
dedi. 
Ziyaret karşılıklı iyi dilekler ile son 
buldu. 
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DENİZBANK GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI BURAK KOÇAK’A ZİYARET

NİZİP TİCARET ODASI 
BAŞKANI ÖZYURT 
GTB’DE

YÜKSEKOVA TİCARET 
VE SANAYİ ODASINDAN 
BORSAMIZA ZİYARET

GTB’DEN

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, Denizbank Genel 
Müdür Yardımcısı Burak Koçak’ı 
makamında ziyaret etti. Yanıkoğlu 
ziyarette, “Giresun Ticaret Borsası 
ile Denizbank arasında yapılan 
protokol kapsamında Borsamıza 
açılacak olan Denizbank Cep 
Şubesi ve Lounge hizmeti için 
size ve sizin aracılığınız ile tüm 
Denizbank çalışanlarına teşekkür 
ediyorum” dedi 
Denizbank Genel Müdür 
Yardımcısı Burak Koçak ise 
“Ziyaretten dolayı memnuniyetini 
dile getirerek Yanıkoğlu ve ekibine 
teşekkür etti. Ziyarette, Yanıkoğlu 
ve Koçak tarafından elektronik ürün 
senedi alım-satım ve spot borsa 
işleyişi hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Harun 
Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Ziyarette, Eylül ayında 
hizmete başlayacak olan Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası hakkında bilgi alışverişi 
yapıldı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Özdemir, Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Giresun Ticaret Borsası tarafından hayata 
geçirilen ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Giresun 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Projesinin çalışma 
prensipleri ve işleyişi hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. 
Aydın ve Yanıkoğlu, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini 
dile getirerek, Özdemir ve ekibine teşekkür etti.
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SATIŞ SALONU EĞİTİMLERİ 
AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SABRİ ÖZTÜRK 
FINDIK TESLİMLERİNİ İNCELEDİ

Giresun Ticaret Borsası 
tarafından yapılan Dünya’nın ilk 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsasında Satış salonu eğitimleri 
başladı. Eylül ayında hizmete 
başlayacak olan sistemde nasıl 
işlem yapılacağı ve ekranların 
nasıl kullanılacağı hakkında 

seans simülasyonu ile eğitim 
verildi. 
Eğitimde konuşan Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, “Hepiniz 
evinize hoş geldiniz. Çok uzun 
zamandır beklediğimiz Elektronik 
Satış Salonumuz gördüğünüz 

gibi test eğitimler ile hizmete 
başladı. Eylül ayında fındığın 
gelmesiyle birlikte tam anlamıyla 
hizmete başlayacak. Sorularınız 
için yazılım ekibimiz ve Borsa 
personelimiz her zaman yanınızda 
olacak. Şimdiden bol ve bereketli 
bir sezon diliyorum” dedi. 

Ak Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk Giresun Fındık Lisanslı 
Deposundaki fındık teslimlerini 
yerinde inceledi.
8 Eylül’de hizmete başlayan 
Giresun Fındık Lisanslı Deposu, 
TMO işbirliği ile fındık alımlarına 
devam ediyor. Öztürk, Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanından fındık alımları ile 
ilgili bilgi alarak lisanslı depoyu 
gezdi.
Öztürk konuşmasında 
“Girişimlerimiz sonucu TMO ile 
Ticaret Borsası arasında daha 
önceden fındık alımlarının Lisanslı 
Depo eliyle alınması hakkında 
protokol yapılmıştı. Gördük ki bu 
alımlardan vatandaş memnun. 
Fındık üreticimizin hem fındıklarının 
sağlıklı şekilde alınması hem de 

Lisanslı Deponun giderek işlevsel 
hale gelmesi bizleri ziyadesiyle 
mutlu etti. Emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
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ZİRAAT ODALARINA LİSANSLI DEPO 
TANITIMI YAPILDI

BAŞKAN YANIKOĞLU 
FINDIK PANELİNE KATILDI

Giresun Ticaret Borsası tarafından 
yapılan Dünya’nın ilk Fındık 
Lisanslı Depo Projesi tanıtım 
toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım 
toplantısının açılış konuşmasını 
Giresun Fındık Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. (Giflidaş) 
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ak 
yaptı. Ak konuşmasında, “Giresun 
Ticaret Borsası tarafından AB 
kaynaklı olarak yapılan Dünya’nın 
ilk Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası Eylül ayında yeni mahsulün 

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, Bugün İstanbul 
Yüksek Ticaret ve Marmara 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Mezunları 
Derneği Giresun Şubesinin 
düzenlemiş olduğu “Üretimden 
Tüketime Fındık” Panelinde 
konuşmacı olarak katıldı.

pazara inmesi ile hizmetinizde 
olacak. Tüm testleri yapılan 
tesisimizde son teknoloji cihaz ve 
ekipmanlarımız mevcut. Bu proje 
ile Giresun kalite fındık pazardaki 
değerini arttırmaya devam 
edecek. Lisanslı depo işleyişi ve 
ürünün saklanma koşulu ile ilgili 
sorularınız için arkadaşlarım 
detaylı sunum yapacak, Sunumdan 
sonra aklınıza takılan soruları 
cevaplamaya çalışacağız. Ben 
sözü fazla uzatmadan sunuma 

bırakıyorum” dedi. 
Dereli Ziraat Odasında yapılan 
toplantıda Borsa Giresun Aracılık 
Hizmetleri temsilcisi Levent 
Şahin tarafından Kalite Kontrol 
Laboratuvarı, Lisanslı Depo 
Talimatları, Lisanslı Depo Ücret 
Tarifeleri ve Devlet Destekleri, 
Lisanslı Depodan Ürün Alma ve 
Spot Borsa işleyişi ile ilgili detaylı 
sunum yapıldı. 
Soru – cevap kısmından sonra 
toplantı son buldu.
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AB HEYETİ LİSANSLI DEPO VE SPOT 
BORSAYI İNCELEDİ

DEPOMUZUN LİSANS BELGESİNİ
BAKAN TÜFENKCİ’DEN ALDIK

Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Fındık Lisanslı 
Deposu Lisans belgesini 
geçtiğimiz gün Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’den teslim 
aldı. Açılış töreni ile ilgili konuşan 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
“Giresun Ticaret Borsası olarak 
projesinden bu yana özenle 
çalıştığımız tesisimiz artık hazır 

AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger ve beraberindeki Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin elçilik 
temsilcileri, Giresun Fındık 
Lisanslı Deposu ve Spot Borsa 
projesini inceleyerek fındıkta 
dünyada ilk olan tesisin çalışma 
prensibi ve işleyişi hakkında fikir 
alışverişi yapıldı.

8 Eylül günü bakanlarımız, 
milletvekillerimiz, protokol ve 
halkımızın katılımı ile açılışımızı 
yapacağız. Fındığın kalbi 8 
Eylül’den itibaren Giresun’da, 
Giresun Ticaret Borsası’nda 
atacak. Şeffaf ve objektif olarak 
çalışacak sistem sayesinde kaliteli 
ürün kaliteli fiyata satılacak. Tüm 
Halkımızı 8 Eylül’de açılışımıza 
davet ediyorum” dedi.

Giresun Ticaret Borsası ‘Giresun 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsa Kurulması Projesi’nin açılışı 
Milli Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli’nin ev sahipliğinde 
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Gıda Tarım 
Hayvancılık Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba ve TOBB başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
yapılacak. 
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VALİ SARIFAKIOĞULLARI’NDAN 
BORSAMIZA ZİYARET

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANI VE
AK PARTİ İLÇE BAŞKANI’NDAN ZİYARET

Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları, Borsamız 
yerleşkesinde bulunan Lisanslı 
Depoculuk Faaliyetleri ve TMO 
Giresun Şubesini ziyaret ederek 
fındık alımları hakkında bilgi aldı.
TMO’nun Fiziki veya Elektronik 
Ürün Senedi (ELÜS) olarak 
fındık alımlarına tüm hızıyla 
devam etiğini belirten Vali 
Sarıfakıoğulları, ziyaret sonrası 
yaptığı açıklamada Giresun 
Ticaret Borsası ve TMO arasındaki 
işbirliği ile ileri tarihli olan 
randevuların öne çekilerek, 
fındık alımlarının daha da 
hızlandırıldığını söyledi. 
Vali Sarıfakıoğulları açıklamasının 
devamında “Alım fiyatlarımız; 
Giresun kalite 10.50 TL/
Kg – Levant kalite; 10.00 TL/
Kg’dır. Bugün itibariyle 44 alım 
noktasında 36 bin üreticiden 60 
bin ton fındık satın alınmıştır. 
Ürün bedeli olarak üreticilerimize 
420 milyon TL ödeme yapılmıştır. 
Önümüzdeki hafta 180 milyon TL 
daha ödeme yapılacaktır. 
Üreticiler randevularını www.
tmo.gov.tr internet adresinden 
ve alım noktalarından alabilirler. 

Bulancak Belediye Başkanı Recep 
Yakar ve Ak Parti İlçe Başkanı 
Necati Yıldırım, Giresun Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Harun 
Aydın’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve TMO işbirliği ile alınan 
fındıklar ve Giresun Kalite fındığın 
saklanma koşulları hakkında bilgi 
alışverişi yapıldı.

Önümüzdeki günler için 40 
bin üreticiye, 90 bin ton fındık 
randevusu verilmiştir. Randevuların 
gerçekleşme oranı yüzde 70 
civarındadır. 
Randevusunu öne almak isteyen 
üreticilerimiz TMO işyerleriyle 
irtibata geçebilirler. Böylelikle alım 
kapasitemizde oluşacak boşluklar 
telafi edilecek ve üreticilerimizin 
ürünleri kısa zamanda işlem 

görecektir. 
Üreticilerimiz fındık alımları 
konusunda her türlü bilgi ve 
şikâyeti Alo Ürün Hattı’na da 
[(0 312 416 34 10 (8 hat)] 
bildirebilirler” ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Giresun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Harun Aydın, 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu ve TMO yetkilileri hazır 
bulundu.



Giresun Ticaret Borsası

TOBB VE GTB’DEN AYAKKABI YARDIMI

GTB BAŞKANI YANIKOĞLU’NDAN
29 EKİM MESAJI

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Giresun 
Ticaret Borsası’nın sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
bin öğrenciye kışlık ayakkabı 
yardımı yapıldı.
Yardımlar hakkında bilgi veren 
ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürü 
Necati Akkurt’a yardımları 
bizzat teslim eden Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
eğitimin en büyük öncelik 
olduğunu kaydetti. Eğitimde elde 
edilen başarının ülke geleceğine 
bırakılacak en büyük miras 
olduğunu ifade eden Yanıkoğlu, 
“Sevgili öğrencilerimize her 
yıl yaptığımız eğitim yardımını 
bu yıl da gerçekleştirdik. Bu 
vesileyle bir kez daha yeni 
eğitim ve öğretim yılında tüm 
öğrencilerimize başarılar 
diliyorum” dedi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
Cumhuriyet Bayramı öncesi 
bir mesaj yayınladı. Yanıkoğlu 
mesajında şu görüşlere yer verdi:
 “Cumhuriyet Türk Milletine 
bırakılmış en büyük mirastır. 
Atatürk ve arkadaşlarının 
bizlere bıraktığı bu büyük eseri 
korumak, geliştirmek, demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü prensibi ile 
Cumhuriyetimize sahip çıkmak 
hepimizin en büyük görevidir.
Dünya Coğrafyasında yaşanan 
olayları ve bizim ülkemizde 
sahnelenmek istenen oyunları 
hep birlikte bozmalıyız. Başını 

hiçbir baskı karşısında eğmeyen 
Türk Milleti, sonsuza kadar 
Cumhuriyeti’ni koruyacak ve 
yaşatacaktır. 
94 yaşını geride bırakan Türkiye 
Cumhuriyeti, Milletimizin birlik 
ve beraberliği ile sonsuza yelken 
açacaktır. Onurlu birer yurttaş 
olmamız için Cumhuriyeti bizlere 
armağan eden Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve bağımsızlığımız için 
canlarını feda eden atalarımızı, 
şükranla, özlemle anıyoruz.
Giresun’umuz, yaşlısı, genci, 
kadını ve erkeği ile 94 yıl önceki 
inançla Cumhuriyete sahip 
çıkmaktadır.

Cumhuriyetimiz, gücünü 
milletimizin ortak iradesinden 
alarak çok önemli mesafeler 
kat etmiş ve belirlediği 2023 
hedeflerine doğru kutlu 
yürüyüşünü sürdürmektedir.
Bu duygu ve düşünceler ile 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
kahraman silah arkadaşlarını 
ve bu toprakları bizlere 
vatan yapmak için kendilerini 
feda eden aziz şehitlerimizi 
ve gazilerimizi şükran ve 
rahmetle anıyor, tüm halkımızın 
Cumhuriyet Bayramı’nı en içten 
duygularla kutluyorum.”
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Giresun Fındık LisansLı 
deposu ve spot Borsası’nda 

MutLu son...



Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası yeni hizmet binası ile Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma 

Bölüm Başkanı Francois Begeot’nun katıldığı törenle açıldı. 
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Türkiye ve Avrupa 
Birliği’nin katkılarıyla 
yapılan Giresun 

Ticaret Borsası’nın 
Fındık Lisanslı Deposu 
ve Spot Borsa Kurulması 
Projesi’nin açılışı, Milli 
Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba 
ve TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış töreninde ilk 
konuşmayı yapan 
Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu 

katılımcılara Giresun 
Ticaret Borsası’nı 
kısaca tanıtarak 
başladı. Yanıkoğlu, 
Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
talimatıyla 1 Ağustos 
1926’da kurulan Giresun 
Ticaret Borsası’nın çatısı 
altında önemli çalışmalar 
yapıldığını ve çeşitli 
kurumlarla ortaklaşa 
bilimsel, ekonomik, 
finansal, eğitim ve 
araştırma faaliyetleri 
yürütüldüğünü anlattı. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Rekabetçi Sektörler 
programına 2009 Yılı 

Ocak ayında 532 proje 
sunuldu. Seçilen 47 
proje arasından 9,3 
milyon Euro ile en büyük 
bütçeyi almaya hak 
kazanan projenin Ocak 
2011’de operasyonel 
anlaşmasının 9,45 
milyon Euro olarak 
imzalandığını hatırlatan 
Yanıkoğlu, “Nisan 
2014’te ihale işlemleri 
bitirilerek Mayıs 2014 
tarihinde arsa teslimi 
gerçekleştirilmiş ve 
bugün itibarı ile hizmete 
sunulması aşamasına 
gelinmiştir” dedi.
Başkan Yanıkoğlu, 
konuşmasına şöyle 
devam etti: “Giresun 

Fındık Lisanslı Deposu 
ve Spot Borsa Kurulması 
Projemizin ana 
teması Giresun Kalite 
Fındığın kalite kaybına 
uğramadan azot gazı 
altında tamamen 
havadan alınacak 
oksijenin ayrıştırılarak 
azot elde edilmesi ve 
fındık konulmuş çelik 
silolara basılarak 
fındığın herhangi bir 
acılaşma ve rutubet 
kaybına uğramaması 
sağlanacak, fındığın 
karşılığında ürün senedi 
üretilerek, fiyatların 
üreticimiz tarafından en 
iyi düşünüldüğü dönemde 
satılması sağlanacaktır. 



Giresun Ticaret Borsası

Projemizin yine hedefleri 
arasında; Giresun Kalite 
Fındığımızın rekabet 
gücünü ve üretim 
kalitesini artırmak, 
başta Giresunlu 
fındık üreticilerimizin 
ve üyelerimizin 
faydalanabileceği bir 
sistemi ortaya koyarak 
fındık adına bir model 
geliştirmektir. Tabi 
ki bu model bizlere 
fındığın şeffaf, güvenilir 
ve adaletli alım-satım 
ortamında en iyi şekilde 
kıymetlendirilmesini 
sağlayacaktır. Proje 
ile fındık sektöründeki 
üyelerimize 
elektromekanik lisanslı 
depo alt yapısıyla 
ve yüksek kalitede 
hizmet sunulması ve bu 
kapsamda 330 üyemizin 
bu tesisten faydalanması 
beklenmektedir.” 
 “Naçizane Giresun 
Ticaret Borsası olarak 
ortaya koymuş 
olduğumuz bu projenin 
kapasitesi elbette 
yeterli değildir” diyen 
Yanıkoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ancak 
Dünya Fındık Sektörü 
içerisinde çok önemli 
üretim payına sahip 
olan ülkemizin ticari 
bazda belirli kriterleri ve 
şartları kendi inisiyatifine 
alması bakımından yol 
göstericiliği olan bir 
çalışma olduğunu ifade 
ediyoruz.” 

“HAMBURG BORSASI 
EFSANESİ SON 
BULACAK”
Tesisin bundan sonraki 
süreçte özellikle 
açılışından itibaren 
tüm kesimlerin ortak 
el birliğiyle iyi şeylere 
ulaşacağını belirten 

Yanıkoğlu, üretici ve 
tüccarın el ele vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Yanıkoğlu, şu görüşleri 
dile getirdi: 
“Bizler bugüne kadar 
cansiparane elimizden 
geleni yaptık, hâlâ 
da yapmaya devam 
ediyoruz. Bundan sonraki 
süreçte başta üreticimizin 
bu projeye sahip çıkması 
lazım. Fındığını bu 
yerde satması lazım. 
En başta bu sisteme 
güvenmesi lazım. Bu 
sistemin ana gövdesi 
güvendir. Bu güveni ve 
adaleti sağlamak üzere 
biz burada olacağız. 
Fındığın en iyi fiyat ve 
kalite garantisiyle burada 
satılması için elimizden 
geleni yapacağız. Biz 
tüm kesimlere hizmet 
için bu projeye uzun 
yıllarımızı verdik. 
İnşallah bu projeyle de 
artık yılan hikayesine 
dönüşen Hamburg 
Borsası efsanesi de son 
bulacak. Hamburg’da 
bir borsa olmadığını 
yıllarca söyledik. 
Karadeniz İhracatçılar 
Birliği Başkanlarımız 
söyledi. Orada herhangi 
bir alım-satım platformu 
yok. Sadece eskiden 
Türkiye’den veya başka 
ülkelerden fındık ithalatı 
yapan ithalatçıların 
çoğunluğu Hamburg’da 
bulunduğundan dolayı 
burada kendilerini 
korumak amacıyla bir 
nevi dernek ve kendilerini 
korumak üzere bir tahkim 
müessesi kurmuşlar. 
Durum bundan başka 
bir şekilde ibaret değil. 
Herhangi bir fiili fındık 
alım satımı yok. Fındık 
borsaya gelip alıcı ile 
satıcı karşı karşıya gelip 

alış veriş yapmıyor. 
Bunun yapılacağı yer 
işte burası Giresun’da 
kuruluyor. Üretici fiyatını 
beğenirse satacak 
beğenmezse satmayacak 
öyle bir zorunluluğu 
da yok. Satamadığı 
fındığı tekrar köyüne 
götürmesine de gerek 
yok. Lisanslı depo yanı 
başında. Lisanslı depoya 
koyabilir. Ürün senedini 
alır. Kafasında En fiyat 
budur dediği zaman 
senedini satabilir.” 

“EMEĞİ GEÇEN 
HERKESE 
TEŞEKKÜRLER”
GTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
konuşmasının devamında 
projenin oluşmasında 
emeği geçenlere teşekkür 
etti: 
“Sayın Bakanlarım, Allah 
yapmış olduğunuz bu 
önemli çalışmalardan 
dolayı razı olur inşallah. 
Ülkemizin 15 Temmuz 
darbe girişiminden 
ve hâlâ çevremizde 
devam etmekte olan ateş 
çemberinden geçtiği 
bu dönemlerde birlik 
ve beraberliğimizin 
artarak devam etmesi 
için birlik ve beraberlik 
vurgusunu bir kez 
daha buradan bende 
yinelemek istiyorum. 
Bu projenin başarısı da 
bu vesile ile birlik ve 
beraberlik olmasından 
geçiyor. Bu projenin 
başlangıcından beri 
görev yapan özellikle 
projenin fikir gelişimi 
ve hibeye sunulması 
sırasında görevde 
bulunan ve projenin 
uzun süre yürütücülüğünü 
yapan Yönetim Kurulu 
Başkanlarımıza, 

Meclis Başkanlarımıza, 
Yönetim Kurulu 
Üyelerimize, Meclis 
Üyelerimize, projenin 
yürütücülüğünü mesai 
mevhumu olmaksızın 
özveriyle yapan, 
bugünlere gelmesinde 
onların daha da büyük 
emeklerini olduğunu 
düşündüğümüz Giresun 
Ticaret Borsası’nın 
değerli personellerine tek 
tek teşekkür ediyorum. 
Bakanlarımız, çok 
değerli hazirun çok fazla 
teşekkür edeceğimiz 
isimler olduğu için 
affınıza sığınıyorum, 
hepsine buradan 
isimlerini sayarak 
teşekkür etmek istiyorum. 
Unuttuklarımız var ise de 
aflarına sığınıyorum.
Fındığın anavatanında, 
Giresun’da böyle 
güzel bir projenin 
gerçekleşmesinde 
verilmiş olan çok 
değerli katkıların 
bizlere vermiş olduğu 
olumlu motivasyonun 
bizlere daha büyük 
projeler üretme yolunda 
çok önemli katkılar 
yarattığını buradan 
değerli katılımcılarla 
paylaşmayı da kendime 
ve camiam adına borç 
biliyorum. Projemizin 
gerçekleşmesi için bizlere 
bugüne kadar ve hâlâ 
devam eden süreçte 
her türlü destekleri 
veren; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımızın 
Dış İlişkiler-İPA 
Biriminin bürokrat 
ve personellerine, 
Birleşmiş Milletler 
Delegasyonu'nda 
görev yapan değerli 
yöneticilere, Avrupa 
Birliği Delegasyonu 
Türkiye Komisyonun üst 
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düzey yöneticilerine, 
birim personellerine, 
Giresun İl Özel İdaresi 
Başkanlığına, Genel 
Sekreterliğine, İl Özel 
İdaresinin değerli 
mühendislerine, 
birim müdürlerine ve 
personellerine, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü'müzün çok 
değerli bürokratlarına 
göstermiş oldukları 
tüm destekler için çok 
teşekkür ediyorum.
Projemizin ihale 
süreçlerinin yönetilmesi 
sırasında personel 
görevlendiren Giresun 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliğimize, 
Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreterliğimize ve 
bu kurumların çok 
değerli personellerine 
katkılarından dolayı 
camiamız adına 

şükranlarımızı sunuyoruz. 
Giresun Belediye 
Başkanlığımızın, proje 
sahasının özellikle 
hafriyat çalışmalarında 
sağlamış olduğu 
değerli katkılarını ve 
yol göstericiliğine bu 
açılış töreni vesilesiyle 
tekrar tekrar teşekkür 
ediyoruz. Kendileri 
projenin her aşamasında 
bizlerle kol kola omuz 
omuza bulundular proje 
sahasına ulaşım için şu 
anda dere güzergâhı 
boyunca yapılan yolu 
açtılar. Saha betonunu İl 
Özel İdaremiz ile birlikte 
yaptılar. Kendilerine 
müteşekkiriz.
Bir başka teşekkür 
etmek istediğim kurum 
da Denizbank Genel 
Müdürlüğü'nün bizlere 
bu tesisin faaliyete 
geçmesi aşamasında 
çok önemli destekleri 
oldu. Tesis içerisine 

ATM kurulumu başta 
olmak üzere, cep şube 
kurmaları ve tüm finans 
yapısını dünyaya açma 
aşamalarında kol kola 
omuz omuza yürümek 
üzere bizlere desteklerini 
esirgemediler. 
Kendilerine sizlerin 
huzurunda çok 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Tarımsal 
Bankacılığın ülkemizde 
gelişimi ve bizler için 
ellerini taşın altına 
koydular. Kendilerine 
bu konuda müteşekkir 
olduğumuzu sizlerin 
huzurunda ifade etmek 
istiyorum.
Aynı şekilde Ziraat 
Bankamız da tesis 
içerisinde ATM kurulumu 
sağlayarak sisteme olan 
güvenlerini gösterdiler. 
Kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Bir başka 
teşekkür etmemiz 
gereken yol arkadaşımız 

da Konya Ticaret 
Borsamızın çok değerli 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Değerli Üyeleri ve 
Genel Sekreteri, fındık 
adına çok önemli bir 
sorumluluk üstlendiler 
bizim için kendi evlerini 
bizlere açtılar. Oluşan 
ürün senetlerinin alım 
satım süreçlerini BORSA 
KONYA Elektronik 
Platformu'ndan satışını 
gerçekleştirmek üzere her 
türlü kolaylığı ve özveriyi 
gösterdiler. Kendilerine 
ne kadar teşekkür etsek 
buradan az olur diye 
düşünüyoruz. Allah 
yollarını açık etsin. 
Dostluğumuz ve iş 
birlikteliğimiz daim olsun.
Yine bu projeyi soran 
sorgulayan ve gündemde 
tutan, bizim attığımız 
her adımı ulusal basına 
taşıyan yazılı ve 
görsel basının değerli 
temsilcilerine de ayrı ayrı 

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu "Çok şükür alnımızın akıyla da bu 
tesisi birlikte açmanın haklı gururunu şu anda sizlerle 
yaşamaktayım" dedi.
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teşekkür ediyorum.”

“BAŞARIMIZIN 
SIRRI UYUM İÇİNDE 
ÇALIŞMAK”
Başkan Yanıkoğlu, 
konuşmasının sonunda 
tarihe not düşmek 
istediğini belirterek şu 
sözleri paylaştı: 
“Görevde bulunduğumuz 
2,5 sene zarfında tesisin 
temel atma töreni ve 
sonrasında bu hale 
getirilmesinde uzun 
bir mesai maratonunu 
elimden geldiğince 
ben ve arkadaşlarım 
tamamlamaya çalıştım. 
Giresun Ticaret 
Borsası’nın kurumsal 
kimliğini hep yukarılara 
taşımak adına olumlu 
ve yerinde adımları 
atmaya çalışarak doğru 
zamanda doğru işleri 
yapmayı hedef edindim. 
Bu çalışma prensibimde 
barışçıl ve toparlayıcı 
bir tavır ile borsayı 
yukarılara taşımayı 
hep düşünerek hareket 
ettim. Bu sürecin en iyi 
şekilde yönetilmesi ve 
ülkemiz adına çok önemli 
bir ürün olan fındığın 
kıymetlendirilmesi için var 

gücümle görevimi en iyi 
şekilde yerine getirmeye 
çalıştım. Giresun Ticaret 
Borsası kurumsal kimliğini 
TOBB nezdinde en 
önemli merhalelerden biri 
olan (A) Sınıfı akredite 
borsa yaptım.Fındık 
sektörü için "Fındık" 
isimli bir dergiyi çıkarttık. 
Birçok sosyal projelerde 
Giresun Ticaret Borsası’nı 
kamuoyuna tanıttık. Çok 
şükür alnımızın akıyla da 
bu tesisi birlikte açmanın 
haklı gururunu şu anda 
sizlerle yaşamaktayım. 
Görev yaptığım 3 yıl 
içinde Meclis Başkanım 
ve ekibimle uyum içinde 
özveri ile çalıştım. 
Başarımızın sırrını uyum 
ile çalışmaya borçlu 
olduğumu bir kez daha 
ifade etmek istiyorum.  
Kendilerine buradan 
teşekkür ediyorum. 
Bana çalışma dönemim 
boyunca yardımcı olan 
herkese ayrı ayrı çok 
teşekkür ediyorum. 
Unuttuklarım var ise 
bugünkü program 
yoğunluğu nedeniyle 
aflarını istiyorum. Allah 
hepinizden razı olsun.
Özellikle açılışını 

yapacağımız bu tesisin 
fikrini atan geçmişte 
Yönetim Kurulu ve 
Meclisimizde görev 
yapan Lisanslı Depoculuk 
ve Fındık Borsası 
Kurulması Komisyonu'nun 
değerli üyelerine ve tüm 
çalışanlarımıza tekrar 
teşekkür ederken, bu 
mutlu günümüzde bizleri 
yalnız bırakmayan 
Bakanlarımıza, 
Valilerimize, 
Milletvekillerimize, 
Belediye Başkanımıza, 
İlçe Kaymakamlarımıza, 
İlçe Belediye 
Başkanlarımıza, 
Karadeniz İhracatçılar 
Birliğinin değerli yönetim 
kurulu Başkanına ve 
Yönetim Kurulu üyelerine, 
Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odamızın değerli 
Başkanına üreticimizin 
temsilcisi Ziraat Odası 
Başkanlarımıza, 
Giresun Ticaret 
Borsası’nın oluşturan 
çok değerli üyelerine, 
protokolümüzün çok 
değerli temsilcilerine 
aramızda bulunan 
uzaktan ve yakından 
gelen tüm oda ve borsa 

başkanlarımıza ve 
yöneticilerine isimlerini 
sayamadığım ve 
bugün bizleri burada 
yalnız bırakmayan siz 
değerli dostlarımıza 
şahsım ve Giresun 
Ticaret Borsası adına 
en kalbi duygularla 
teşekkür ediyor, açılışı 
yapılacak bu tesislerin 
başta İlimiz ve bölgemiz 
olmak üzere, fındık 
sektörüne, Giresun 
fındığına ve dolayısıyla 
Türk fındığına hizmet 
ederek, Türkiye’mize 
hayırlı, bereketli ve bol 
kazançlar sağlamasını 
temenni ediyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.” 

“LİSANSLI DEPO 
TÜRK TARIMINDA 
ÇIĞIR AÇACAK”
Temel Yanıkoğlu’nun 
ardından kürsüye gelen 
Projenin destekçilerinden 
Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Ekonomik 
ve Sosyal Kalkınma 
Bölüm Başkanı Francois 
Begeot, fındık bölgesine 
böyle bir yatırıma destek 
sağlamaktan dolayı mutlu 
olduğunu söyledi.
Törende konuşan TOBB 
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Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
lisanslı depoculuk ve 
ürün ihtisas borsasının 
önemine değindi. Lisanslı 
deponun Türk tarımında 
çığır açacağını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, 
bu projenin hayata 
geçmesinde katkı 
sağlayan hükümete, 
bakanlara, Başbakana 
ve Cumhurbaşkanına 
teşekkür etti. Lisanslı 
depoculuk hakkında bilgi 
veren Hisarcıklıoğlu: 
“Lisanslı depo elinde 
kendi deponda veya bir 
başkasının deposunda 
fındığı tutacağına, getirip 
buraya koyacaksın. 
Koyduğun zaman eline 
bir belge alacaksın, 
tüm Türkiye’nin her 
yerinde bankasında, 
tüccarında, borsasında 
geçerli olan bir belge. 
Benim 10 ton fındığım şu 
kalitede dediğin zaman 
her tarafta bu geçerli. 
Bütün iş depo aramaya, 
birisine emanetçi 
fındığını verip, sonra 
fındığını bulmaya gerek 
kalmıyor artık. Depo da 
mal da burada, elde de 
garanti bu depoda bu 
kalitede bu fındık var. 
İşte bu demektir” dedi.

Bu işin çiftçilere 
sağlayacakları hakkında 
değerlendirmede bulunan 
Hisarcıklıoğlu, “Aslında 
bu işin üretimini yapan 
değerli çiftçi kardeşlerimi 
de büyük bir yükten 
kurtarmış oluyor. İnşallah 
bunun bir sonraki 
adımı da ürün ihtisas 
borsasında bu ürünlerin 
fiyatını belirlenmesine 
geliyor” diye konuştu.
 Hisarcıklıoğlu, fındığın 
önemine vurgu yaparak, 
“Giresun için fındık 
önemli. Fındık aynı 

zamanda sadece Giresun 
için değil, hem ülkemiz 
için hem stratejik olarak 
bizim için de önemli, 
bütün Türkiye için önemli. 
Fındığın değeri artsın, 
Giresun daha fazla 
kazansın diye odalarımız 
ve borsalarımız çalışıyor 
ve Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştiriyorlar, 
lisanslı depoculuğu 
hayata geçirerek” dedi.
Son dönemde yaşanan 
olaylar hakkında da 
değerlendirmede bulunan 
Hisarcıklıoğlu, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu son 
dönemde PKK, DAEŞ, 
FETÖ ne kadar terör 
örgütü varsa, aynı anda 
ülkemize saldırmaya 
başladı. Hain bir darbe 
girişimi yaşadık. Bütün 
bu yaşadıklarımız son 1 
yılda bir başka ülkenin 
başına gelseydi, emin 
olun o ülke ayakta 
kalamazdı ama biz 
dimdik ayaktayız. Ben 
diyorum ki bunların 7 
belası değil, 70 belası 
gelse bizi yıkamaz. Biz 
yeter ki istikrarımıza 

sahip çıkalım, birlik 
beraberliğimizi 
muhafaza edelim, bizi 
kimse durduramaz.”

“ÇİFTÇİ NE ZAMAN 
İSTERSE O ZAMAN 
SATACAK”
Açılış törenine katılan 
bakanlardan ilk 
olarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanımız 
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba 
kürsüye geldi. Tarım 
sektörünün insanların 
beslenmesi, istihdamı, 
ekonomiye katkısı ve 
ihracat potansiyeli 
bakımından büyük önem 
taşıdığını ifade eden 
Fakıbaba, geleceğin 
dünyasında gıda ve 
tarımın bugünkünden 
çok daha önemli ve 
kritik noktada olacağını 
vurguladı. Fakıbaba, 
hükümet olarak fındık 
üreticilerinin hep 
yanında olduklarını 
vurgulayarak, tarım 
sektörüne sağladıkları 
nakdi desteklerinin 2002 
yılında 1,8 milyar liradan 
2017’de 12,8 milyar 
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liraya çıkardıklarını 
belirterek şu görüşleri dile 
getirdi: “Çiftçilerimize 15 
yılda toplam 105 milyar 
liranın üzerinde destek 
verdik. Bakanlığımızca 
sağlanan bu desteklerin 
ve yürütülen projelerin 
sonucunda birim alandan 
elde edilen verim 
miktarlarında önemli 
artışlar sağlandı ve bu 
toplam bitkisel üretim 
miktarımız yüzde 20 
artarak, 117 milyon tona 
ulaştı.”
Fındıktan 2016-2017 
üretim sezonunda 1,8 
milyar dolar ihracat 
geliri elde edildiğine 
işaret eden Bakan 
Fakıbaba, şöyle devam 
etti: “Ülkemizde 700 
bin hektar alanda fındık 
üretimi yapılıyor ve 500 
binin üzerinde üreticimiz 
bulunuyor. Son 6 yıllık 
dönemdeki ortalama 
üretimimiz 550 bin ton 
civarındadır. Ülkemiz, 
dünya fındık üretiminin 
yüzde 60’ını, ticaretinin 
ise yüzde 70’ine yakınını 
tek başına sağlıyor. 
Türkiye, fındıktan 2016-
2017 üretim sezonunda 
1,8 milyar dolar ihracat 
geliri elde etmiştir. Bu 
nedenle fındık hem 
bölge insanımız, hem 
de ülkemiz için stratejik 
bir ürün konumundadır. 
Hükümet olarak da 
fındık üreticilerinin 
hep yanında olduk. 
Üreticilerimize 2009’dan 
beri toplam 6 milyar 
lira destek ödemesi 
yaptık. Mazot ve gübre 
desteğiyle beraber her 
yıl üreticimize verdiğimiz 
destek miktarı dekara 
181 Türk lirasıdır.”
Lisanslı depoculuk ile 
ilgili konuşan Bakan 

Fakıbaba, “Çiftçi 
ne zaman isterse 
o zaman satacak. 
Kâğıdını vereceksin, 
paranı alac aksın. Bu 
sistem devreye girmiş 
bulunuyor. Bu sistem 
sayesinde üreticilerimiz 
güvenli, sigortalı ve 
sağlıklı depolama 
ve ürün senedine 
karşılık, bankalardan 
kredi kullanma imkânı 
bulacaktır. Hasat 
dönemlerindeki arz 
yığılması nedeniyle 
oluşan fiyat düşüşleri 
önlenerek piyasa 
dengelenecektir. Alım 
satım işlemleri, ürün 
senedi üzerinden 
yapılacağından nakliye 
giderleri azalacaktır. 
Çiftçi, ürününü fiyatların 
en yüksek olduğunu 
düşündüğü dönemde 
satabilecek, ürün 
ticaretiyle uğraşan tacir 

ve sanayicilerimiz, 
kalitesi bilimsel kriterlere 
göre belirlenmiş ve 
fiyat istikrarı sağlanmış 
ürünleri kolayca 
temin edebilecektir. 
Bakanlık olarak da 
TMO aracılığıyla 
lisanslı depoları hep 
destekleyeceğiz.”
2017 yılının fındık 
rekoltesinin 675 bin ton 
olarak resmileştirildiğini 
de duyuran Bakan 
Fakıbaba “Rekolte, 
resmi olarak 705 
bin tondu, fakat son 
zamanlarda güneş yanığı 
ve küllenmeden dolayı 
ben bunu daha önce 
650 ile 700 bin ton 
olduğunu söylemiştim. 
Bugün net olarak resmi 
rakam 675 bin ton 
olarak açıklanmıştır. 
TMO’nun açıkladığı 10,5 
liralık fiyat da bir eşik, 
taban fiyattır. Bu taban 

fiyatın üzerine çıkması 
tabii ki tarım bakanı ve 
bir kardeşiniz olarak, 
özellikle Karadenizli 
bir damadı olarak beni 
sizlerden daha fazla 
mutlu edecektir. Bundan 
emin olmanızı istiyorum” 
ifadelerini kullandı.
Üreticileri açıklanan 
fiyatın altında fındıklarını 
satmamaları konusunda 
uyaran Bakan Fakıbaba, 
şunları söyledi: “Üretici 
açıklanan fiyatın altında 
fındığını satmamalı. 
Bizim üreticimizden 
beklentimiz TMO’ya 
yardımcı olmalarıdır. 
Acele etmemeleri, 
yani hemen satıp 
gitmemelerini istiyoruz. 
Biz hükümet olarak, 
Cumhurbaşkanımızdan, 
Başbakanımızdan, 
bakanlar kurulumuz da 
bu konunun üzerinde 
ciddiyetle duruyorlar. 
Biz hükümet olarak ne 
söz vermişsek, onları tek 
tek yerine getireceğiz. 
Bizim açıkladığımız fiyat 
levant 10 lira, Giresun 
fındığı 10,5 liradır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba, “Rekoltenin küllenmeden dolayı daha önce 
650 ile 700 bin ton olduğunu söylemiştim. Bugün 
resmi rakam 675 bin ton olarak açıklanmıştır" dedi. 
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Bunun altında satmayın 
ve bütün fındıkları 
alacağımıza size söz 
veriyorum. Çünkü 
süre sınırı da yoktur, 
randevu sıkıntısı da 
yoktur. Hiçbir üreticimiz 
fındığını satamama 
endişesi yaşamayacak. 
Dönem başına önce 90 
kilo olarak belirtmiştik, 
sonra 110 kilograma 
çıkarttık, bugün çok 
değerli bakanlarımızla 
konuştuk bu 110 
kilogramı 130 kilograma 
çıkarttık arkadaşlar. 
130 kilograma kadar 
bütün alımları alacağız. 
Fındık alımında TMO’nun 
uyguladığı yüzde 2 
çatlak oranın artırılmasını 
istiyorlar. Bunu da yine 
bakan arkadaşlarımızla 
konuşarak, yüzde 
5’e çıkardık. Bizim 
amacımız TMO’ya gelen 
hiçbir çiftçimizi geri 
göndermemektir.”

“LİSANSLI DEPOLAR 
İLE ÜRETİCİMİZİN 
EMEĞİ BOŞA 
GİTMEYECEK”
Daha sonra kürsüye 
gelen Gümrük ve Ticaret 
Bakanımız Bülent 

Tüfenkci, fındıkta lisanslı 
depoculuk sisteminin 
faaliyete geçtiği böylesi 
bir günde bir arada 
bulunmaktan dolayı 
mutlu olduğunu belirterek 
konuşmasına başladı. 
Türkiye’nin uygun iklim 
koşulları, doğal özellikleri 
ve üretim alanları ile 
bitkisel üretim ve sebze 
meyve üretimi açısından 
dünya çapında önemli 
bir potansiyele sahip 
olduğuna işaret eden 
Tüfenkci, “Türkiye’yi bol, 
kaliteli, ucuz ve dünya 
ile rekabet eden ürünler 

yetiştiren bir tarım ülkesi 
haline getirmek temel 
hedeflerimizden birisidir” 
dedi. 
Türkiye ekonomisinde 
önemli bir yeri olan 
fındığın, yoğun olarak 
Karadeniz Bölgesi'nde 
olmak üzere 39 ilde 
üretildiğini belirten 
Tüfenkci, “Baktığımız 
zaman genel olarak 
fındığın aile işletmeciliği 
şeklinde yapıldığını 
görüyoruz. Tarımsal 
ürün ihracatımızda 
yaklaşık yüzde 15-
20 gibi bir payı olan 

fındığın en önemli 
özelliklerinden biri de 
ülkemize getirdiği döviz 
girdisinin tamamının 
milli kaynaklardan 
sağlamasıdır. Yaklaşık 
bir milyar 882 milyon 
dolar da 1 Eylül 2016 
ile 1 Eylül 2017 tarihleri 
arasındaki ihracat 
rakamımızdır” ifadelerini 
kullandı.
Bir ürünün üretimi 
kadar o ürünün 
pazarlanmasının da 
önemli olduğunu, 
günümüzde 
pazarlamanın, 
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üretimin de önüne 
geçtiğini kaydeden 
Bakan Tüfenkci, şöyle 
devam etti: “Onun için 
hep ifade ediyoruz, 
‘Satamadığınız mal sizin 
değildir’. Dolayısıyla 
çok üretmekten ziyade 
pazarlanabilecek 
ürünün üretilme şartları, 
ürünün piyasasında 
ve dünya fiyatlarının 
belirlenmesinde etkin 
olunması hususları da 
önem kazanmıştır. Tarım 
ürünlerinde arz, kısa 
bir döneme sıkışmış 
iken talep yıl boyu 

devam etmektedir. Bu 
durum arz döneminde 
fiyatların düşmesine, 
hasat döneminde ise 
fiyatların artmasına 
neden olmaktadır. 
Dolayısıyla burada 
ürün pazara geldiği 
zaman özellikle sağlıklı 
şartlarda depolanması 
önem arz etmektedir. İşte 
lisanslı depolar burada 
temel fonksiyonu icra 
etmek için geliştirilmiş 
sistemlerden birisidir. 
Özellikle ürünün bol 
olduğu veya piyasaya 
arzı noktasında sağlıklı 

şartlarda depolanması 
ürün zayiatına neden 
olmayacak modernlikte 
depolanan ürünlerin 
aynı zamanda 
finansal araç olarak ta 
kullanılmasını mümkün 
kılacak bir yapıda 
olması gerekmektedir. 
Günümüzde bu şekildeki 
depolamanın adı lisanslı 
depoculuktur.”
2011 yılında ilk lisanslı 
deponun hububat 
alanında Ankara'nın 
Polatlı ilçesinde açıldığını 
anımsatan Tüfenkci, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bugüne kadar 93 
şirkete Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı olarak kuruluş 
izni verdik ve 35’inin 
faaliyete geçmesini 
sağladık. Bugün hububat, 
pamuk ve zeytine 
ek olarak Karadeniz 
Bölgemizin ve özellikle 
Giresun’umuzun yeşil 
altını olan fındığımızı 
da lisanslı depoya 
almanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Fındığa ek 
olarak kuru kayısı, kuru 
üzüm, zeytinyağı gibi 
stratejik ürünlerimizi 
de özellikle sağlıklı 
şartlarda muhafaza 
ederek alternatif 
piyasalara kazandırma 
amacıyla lisanslı depolar 
kapsamına aldık ve 
93 şirketin tamamının 
yatırımı tamamlandığında 
Türkiye’de 10 milyona 
yakın bir kapasiteye 
ulaşmış olacağız.”
Tüfenkci, “Lisanslı 
depoculuk sistemiyle 
birlikte üreticimiz, 
tüccarımız, sanayicimiz, 
tüketicimiz yani tüm 
Türkiye kazanacak. 
Özellikle biz lisanslı 
depoları şu anda 
yeterli görmüyoruz 

Fındık Spot Borsa 
Binası içerisinde, 
günlük alım-satımın 
ve açık artırmanın 
yapılacağı seans 
salonu, idari kısımlar, 
konferans salonundan 
oluşan kompleks ve 
spot borsa satışı için 
ürün bekleme yerleri 
bulunduğunu anlatan 
Başkan Yanıkoğlu, 
Borsada tüm alım 

satımlar bilgisayar 
ortamında yapılacak 
ve elektronik satış 
platformunda Elektronik 
Ürün Senedini uzaktan 
alıcıların Giresun kalite 
fındık alımları için 
seansa girerek alım 
gerçekleştirebileceklerini 
anlattı. Yanıkoğlu, “Bu 
sistem doğru ve güvenilir 
alım satımının yaratılması 
bakımından Giresun 

“TÜM FINDIK SEKTÖRÜNÜ KAPSAYACAK BİR MODEL”
Fındığını daha ileri 
seviyelere taşıyacağı 
kanaatindeyiz. Buna 
mukabil tüm fındık 
sektörüne şamil bir 
modelin de hayata 
geçmesi bu projenin 
devamında kardeş 
borsalarımızla beraber 
el ele yürütülecek 
projelerle mümkün 
olabilecektir. 
Ülkemizin 2023 

vizyonuna uygun 
olarak ve dünya fındık 
sektörünün yönünün 
buraya döneceğini 
düşündüğümüz; 
vizyonumuzda bunu 
da öngördüğümüz bu 
projenin tüm fındık 
sektörünün projesi 
olması gerektiğini 
buradan bir kez daha 
ifade etmek istiyoruz” 
diye konuştu.
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ve yeni teşviklerle 
destekleyeceğiz. Artık 
Türkiye’de lisanslı 
depo yatırımı yapan 
kim olursa, hangi 
bölgede yaparsa 
yapsın 5’inci bölgenin 
yatırım teşviklerinden 
yararlanmasını sağladık. 
Bunun Bakanlar Kurulu 
kararını da yayınladık. 
Artık bundan sonra 
lisanslı depo yatırımı 
yapanlar 5’inci 
bölge teşviklerinden 
faydalanacak” dedi.
Birliklerin ve üreticilerin, 
ürünleri depoya 
koyduklarında kira 
bedelinin yarısının 
hükümet olarak 
karşılanacağını 
aktaran Tüfenkci, “Aynı 
zamanda laboratuvar 
hizmetleri noktasındaki 
ücretleri de yine 
devlet olarak bizler 
karşılayacağız. Yine 
görüştüğümüz, inşallah 
kısa zamanda kararını 
çıkartacağımız tarladan 

depoya getirirken de 
belli bir nakliye ücretini 
de özellikle devlet, 
hükümet tarafından yine 
bizler karşılamak için 
bir çalışma yapıyoruz. 
Ayrıca buraya 
koyduğunuz ürünler 
karşılığında elektronik 
senetlerle beraber o 
senetlerle bankalardan 
kredi çektiğinizde 
o kredi faizlerinin 
bir kısmının da yine 
hazineyle çalışmamız 
var, bir kısmının 
karşılanması noktasında 
da çalışmalarımız var” 
diye konuştu.
“Bütün bunları niçin 
yapıyoruz?” sorusunu 
yönelten Tüfenkci, 
“Özellikle de lisanslı 
depoların teşvik edilerek 
üreticilerimizin emeğinin 
boşa gitmemesini, 
ürünlerin değerinde 
satılmasını istiyoruz. 
Bugün burada Avrupa 
Birliği fonu ile hayata 
geçen bu tesisin 

Giresun Ticaret 
Borsası tarafından 
açılışını yapılan 
Giresun Fındık 
Lisanslı Deposu 
ve Spot Borsa 
Kurulması 
Projesinin yanında, 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi 
ile yürütülmekte 
olan ve çok yakın 
zamanda faaliyete 
başlayacak Ar-Ge 
Laboratuvarının 
kuruluşu yine 
AB Hibesi ile 
gerçekleştirilecek. 
TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi 
ile GTB’nin 
ortak olarak 
gerçekleştireceği 
projenin büyüklüğü 
yaklaşık 3 milyon 
Euro’ya ulaşıyor. 

gerçekten açılışı bölge 
için önemli. İnşallah 
örnek olacak, diğer 
bölgelerimizde de 
buna benzer fındık 
lisanslı depoların 
yapılmasına da 
öncülük etmiş olacak” 
değerlendirmesinde 
bulundu.
Tüfenkci, “Avrupa 
Birliği'nin fonlarını 
kesmeye çalışanların 
esasında Avrupa 
Birliği’nin değerlerinden 
ne kadar uzaklaştığını 
görüyoruz. Avrupa 
Birliği fonunun bugün 
burada hayat bulması 
yerine getirilmesi ve 
Avrupa Birliği fon 
yöneticileri tarafından 
da hakkının teslim 
edilmesi bugün 
önemliydi ve özellikle 
Türkiye’yi hedef 
tahtasına koyan birileri 
de buradan gerekli 
dersleri de çıkartmaya 
çalışır” dedi.
Bir yandan terör 

TÜBİTAK MAM İLE
AR-GE İŞBİRLİĞİ
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örgütleriyle mücadele 
ederken, bir yandan da 
Türkiye’yi büyütmeye 
çalıştıklarını vurgulayan 
Tüfenkci, şunları 
kaydetti: “Ekonomimizi 
büyütmeye çalışıyoruz, 
insanlarımızın refah 
seviyesini artırmaya 
çalışıyoruz. Biz bir 
yandan FETÖ, PKK, 
DEAŞ, DHKP-C ile 
mücadele ederken, bir 
yandan da ihracatımızı, 
üretimimizi artırmaya, 
insanımızın refah 
düzeyini artırmaya 
çalışıyoruz. Bunun 
için de biz sizlere 
güvenerek, inanarak 
sizlerin desteğiyle 
Türkiye’nin istikrarına, 
birliğine ve beraberliği 
için gece gündüz 
demeden koşturuyoruz.”
Bakan Tüfenkci, 
lisanslı deponun başta 
Giresun’a olmak üzere 
Karadeniz’e, Türkiye’ye 
hayırlı olması dileğinde 
bulundu.
Son olarak söz alan 

Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli söz 
konusu tesisin, fındıkla 
ilgili bundan sonra 
gerçekleştirilecek 
işlemler dikkate 
alındığında fındığın 
gerçek anlamda altın 
olmasının önünü açacak 
proje olduğunu söyledi. 
Projenin, fındıkla ilgili 
reform mahiyetinde 
hatta bir adım da 
ileri giderek devrim 
mahiyetinde olduğunun 
özellikle altının çizilmesi 
gerektiğini vurgulayan 
Canikli, projede emeği 
geçenlere teşekkür 
etti. Canikli, uzun 
yıllardır fındık konusu 
gündeme geldiğinde 
hep “Niye fındığın 
borsası, hiç üretimi 
olmayan Almanya’da, 
Hamburg’da kurulur 
da Türkiye’de olmaz, 
Doğu Karadeniz’de 
olmaz, Giresun’da 
olmaz?” diye konuşulup 
tartışıldığına dikkati 
çekti.

Konuşmaların ardından 
günün anlam ve 
önemine ait hediye 
takdimi yapılarak, 
TMO ile Giresun 
Fındık Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(GİFLİDAŞ) arasındaki 
Lisanslı Depo Protokolü 
imzalandı. Temsili 
kurdele kesilerek açılış 
programı tamamlandı. 

İLK GONG ÇALDI, 
BAKANLAR 
SEANSTA YARIŞTI
Açılışın ardından borsa 
binasında bulunan 
seans merkezinde 
fındık alımı işlemi 
başlatıldı. Yaklaşık 
2,5 dakika boyunca 
fındık alımı için yarışan 
bakanların seansını 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu yürüttü. 
Sürenin bitimi ile 
Milli Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli 7,5 
ton fındığa talip olarak 
10 lira 31 kuruş fiyat 
verdi. Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ise 1,5 ton 
fındığa talip olarak 
10 lira 33 kuruş fiyat 
teklifi yaptı. Son olarak 
ise Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba 
ise 2 ton fındığa talip 
olarak 12 lira ile en 
yüksek fiyatı verdi. 
Seansın ardından 
bakanlara sistem 
hakkında bilgi 
veren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Mal 
satıldı ama üretici ister 
verir isterse vermez 
yani vazgeçebilir. 
Eğer siz vazgeçerseniz 
teminatınızdan kesilir 
üreticiye verilir. 
Üreticinin verip 
vermeme hakkı var, 
sizlerin almama 
hakkınız yok. Ceza 
kesilir ve böylece 
biter” dedi. Bakan 
Tüfenkci ise, "Fiyatı 
bilinçli vereceksiniz" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
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TicareTin
küresel dili: Gs1
GS1 ticari ortaklar arasındaki iş birliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma 
amacıyla standartlar ve çözümler geliştiren kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Ticaretin ulusal sınırları aşıp 
uluslararası boyutlara ulaşması, 
ürün taleplerinde dalgalanmaların 
artması ve müşteri beklentilerinin 
yükselmesi; tedarik zinciri 
verimliliğin artırılması için 
yeni çözümler üretilmesi 
ihtiyacını doğurdu. Ticaretteki 
bu değişimler doğrultusunda 
1974 yılında 12 ülkeden 
üreticiler ve dağıtımcıların 
katılımıyla Avrupa’daki 
ürünlerin tanımlanması için 

standart oluşturma çalışmaları 
başlatıldı ve bu çalışmaların 
sonucunda 1977 yılında Brüksel 
merkezli “European Article 
Numbering (EAN)” (Avrupa Mal 
Numaralama Örgütü) kuruldu.
EAN’ın temel görevi, etkin 
tedarik zinciri yönetimini 
sağlamak amacıyla ürün, 
hizmet, taşıma birimi ve 
demirbaşları tanımlayabilecek, 
her sektöre uygun uluslararası 
standartlar geliştirmekti. EAN’a 

üye yerel numaralandırma 
organizasyonları, uluslararası 
standartları kendi bölgelerinde 
uygulama ve geliştirmekle 
yükümlüydü. Zamanla üye profili 
Avrupa’yı aşıp tüm dünyaya 
yayılan EAN, 1992 yılında EAN 
International adını aldı.
2000’li yıllara gelindiğinde 
ise Uluslararası EAN 
Organizasyonu’nun temel 
amacı tanımlama standardı 
oluşturmanın ötesine geçmişti 
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TicareTin
küresel dili: Gs1

bile. Önüne daha büyük hedefler 
koyan EAN International artık 
üreticilerle müşteriler arasındaki 
iletişimi daha hızlı ve verimli 
bir hale getirmeye yönelmişti. 
Ürünlerin tedarik zinciri sürecinde 
takibini sağlama amaçlı GDSN 
(Global Data Synchronization 
Network), RFID (Radyo Frekansı 
ile Tanımlama), İzlenebilirlik gibi 
projeler bu dönemde hayata 
geçirildi. EAN International’ın 
sadece tanımlama standardı 
oluşturan bir organizasyon 
görünümünden çıkmış olması 
nedeniyle 2005 yılında adı 
Global Standards One GS1 
olarak değiştirildi. Bugün, GS1’in 
170 ülkeyi temsilen 112 üye 
organizasyonu bulunuyor.

TÜRKİYE’DE EAN VE GS1
GS1’in Türkiye’deki üye 
organizasyonu 1988 yılında 
“Milli Mal Numaralandırma 
Merkezi” adıyla, Türkiye’de 
üretilen ve satışa sunulan ticari 
ürünlerin, ulusal ve uluslararası 
ticarette, herhangi bir sorun ile 
karşılaşmadan tanınmasını ve 
izlenebilmesini sağlamak üzere 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesinde kuruldu ve 
EAN’a üye oldu. EAN isminin 
GS1 olarak değişmesiyle beraber 
Mart 2005 tarihinde “Milli Mal 
Numaralama Merkezi” adı 
“GS1 Türkiye” olarak değiştirildi. 
22 Eylül 2016 tarihinde ise 
29835 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan ilan ile kurulması 
kesinleşen “Türkiye Global 
Standartlar Tedarik Zinciri ve 
Lojistik Eğitim Vakfı” (kısa adı 
ile GS1 Türkiye Vakfı) olarak 
yapılandırıldı.
GS1 Türkiye, halen 30 binden 
fazla üyesiyle Türkiye’deki üretici, 
dağıtıcı ve satıcı firmaların 
GS1 Sistemine üye olmasını ve 
böylece tüm dünyada tanınmasını 
sağlıyor. Bu firmaların 
uygulamalarını kolaylaştırmak 
ve firmalara destek sağlamak 
amacıyla Türkiye’ye özel 

Gs1 süreci nasıl işliyor?
GS1 izlenebilirlik çözümleri 
sayesinde GS1 barkodları 
kullanılarak ticari ürünlerin 
tedarik zinciri boyunca geçir-
diği aşamalar takip edilebilir. 
Firmalara bütün sektörlerde 
etkili ve verimli tedarik zinciri 
yönetimi sağlayan izlenebilirlik 
sistemlerinin tesisi özellikle gıda 
sektöründe yasal bir zorunlu-
luktur. 
İzlenebilirlik uygulamalarının 
temelinde SSCC tanımlama 
numaraları yer alır. SSCC 
tanımlama numaralarının ve 
izlenebilirlik sistemlerinde 
kullanılan diğer tanımlama 
numaraları ve bilgilerin GS-128 
barkod alfabesi ile kullanılması 

gerekmektedir. GS-128 alfabesi 
taşıma birimlerinin ve kolilerin 
barkodlanmasında kullanılır, 
perakende satılacak ürünlerin 
barkodlanmasında kullanılamaz. 
Firmalar GS1 Türkiye’den “firma 
öneki” alarak ürünlerini, lokas-
yonlarını, taşıma birimlerini ve 
dokümanlarını dünya genelinde 
tekil olarak numaralandırabilirler.
Ürün çeşitliliğine bağlı olarak 7 
basamaktan 12 basamağa kadar 
firma öneki alınabilmektedir.
GS1 Türkiye tarafından tahsis 
edilen firma öneki, ürün numarası 
ve sistem tarafından hesaplanan 
kontrol basamağı bir araya gele-
rek her yeni ürün çeşidi için tekil 
olarak yeni bir GFTIN oluşturulur. 

düzenlemeler gerçekleştiriyor.
GS1 Türkiye’nin en önemli 
görevlerinden biri sistemine 
üyelik için başvuran firmaların 
başvurularını inceleyerek uygun 
bulunanları GS1 Sistemine 
kaydetmektir. Vakıf ayıca ürün, 
hizmet, lokasyon ve taşıma 
birimlerinin numaralandırılması 
konusunda üye firmalara ve 
barkod üreticilerine danışmanlık 
hizmeti vermektedir. GS1 
barkodunun standartlara uygun 
biçimde hazırlanmasını sağlamak 
üzere firmaları ve master film 

üreticilerini bilgilendiren Vakıf, 
uygun standartlarda basılmamış 
olan barkodların yeniden doğru 
bir şekilde basılması konusunda 
firmaları yönlendirir.
GS1 Türkiye’nin faaliyetleri 
arasında standartlarının 
tanınması, yayılması ve 
uygulanmasını sağlamak üzere 
eğitici yayın, dokümantasyon 
hazırlamak; eğitim, konferans 
ve seminerler düzenlemek; 
uluslararası alanda yürütülen 
çalışmalara katılmak yer 
almaktadır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Sarayburnu Camii’ni açtı
Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği İstanbul’daki Şehzadebaşı camiinin birebir kopyası olan 
Bulancak Sarayburnu Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Giresun’un Bulancak 
ilçesinde Sarayburnu Camisi’nin 
açılışına katıldı. Bulancak ilçesine 
gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açılış öncesi vatandaşları 
selamlayarak başladığı 
konuşmasında, caminin Giresun’a 
ve tüm İslam dünyasına hayırlı 
olmasını temenni etti. Caminin 
10 yıla dayanan bir inşa süreci 
bulunduğunu ve kendilerinin 
Bulancak’tan geçtiklerinde “Acaba 
ne zaman bu cami bitecek?” 
diye merak ettiklerini anlatan 
Erdoğan, “Rabbime hamdolsun 
bazı eksikleriyle şu anda adeta 
bitmiş durumda. Fakat olması 
gereken bir şey var, o da az önce 
Bakanımıza da söyledim, çevrede 
kamulaştırmalar yapmak suretiyle 
caminin çevresini de açarak orada 
bir külliye anlayışını getirmek. 
Yani Ankara’daki külliyeyi birileri 
hazmedemiyor ama bana göre 
ehli secde, ehli kıble evelallah 
külliyeden anlar ve külliyeyle 
yaşamasını bilir” diye konuştu.
Camiye çevre düzenlemeleri 
bittiğinde çocuklarıyla birlikte 
gelecek annelerin burada 
dinleneceklerini, çocukların 
oynayacaklarını ve farklı bir 
manevi havayı tadacaklarını ifade 
eden Erdoğan, şunları söyledi: 
“Zaten biliyorsunuz ‘Minareler 
süngümüz’ değil mi? ‘Bu ezanlar 
ki şehadetleri dinin temeli, ebedi 
yurdumun üstünde benim inlemeli’ 
kimse bu ezanları susturamayacak, 
bu minareleri indiremeyecek. 15 
Temmuz’da gerekli dersi aldılar 
mı? Bundan sonra da alacaklar. 
Çünkü bu millet ‘İmandır o cevher 
ki ilahi ne büyüktür, imansız olan 
paslı yürek sinede yüktür’ diyerek 

yürüdü. Akif İstiklal Marşımızda ne 
diyor, ‘Arkadaş yurduma alçakları 
uğratma sakın, siper et gövdeni 
dursun bu hayasızca akın, 
doğacaktır sana vadettiği günler 
Hakk’ın, kim bilir belki yarın belki 
yarından da yakın’. İşte bu millet 
burada.”
Bulancaklılara bir de çağrıda 
bulunan Erdoğan, “Diyorum ki 
bu mabedimizi, bu camimizi 
sakın boş bırakmayın. 
Yavrularla beraber camilerimizi 
zenginleştirin. Bu güzel eserler 
ortaya çıkar da içi boş kalırsa 
bunlar ağlar. Camiler de 
ağlar, bilir misiniz? Onun 
için ağlatmayalım, mahzun 
bırakmayalım” dedi. Konuşmasının 
ardından caminin açılışını 
gerçekleştiren Erdoğan, daha 
sonra camide incelemelerde 
bulundu. Açılışta Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile Milli 
Savunma Bakanı Nurettin Canikli 
de hazır bulundu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 
ölen oğlu adına Mimar 
Sinan’a yaptırdığı 
Şehzadebaşı Camii’nin 
birebir kopyası olan Bulancak 
Sarayburnu Camii, Cumhuriyet 
tarihinde inşa edilen camiler 
içinde Osmanlı tarzında 
yapılan ilk cami olma özelliği 
taşıyor. Bulancak Sarayburnu 
Camii’nin kıble tayininde 
ilginç bir tesadüf gerçekleşti. 
Dünyada çok az camiye nasip 
olacak bir tesadüfle, Bulancak 
Sarayburnu Camii’nden 
Mekke’deki Kabe’ye uzanan 
kıble çizgisi tam olarak 
Peygamber Efendimizin 
(S.A.V.) türbesinin üzerinden 
geçiyor. 

KIBLE ÇİZGİSİNDE
İNANILMAZ
TESADÜF 
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ZEytinlik EvlEri rEStorE 
Ediliyor

Giresun’un evleri
Şima ile kaynama
Kız benimle oynadın
Başkasıyla oynama… 

Türküsünde de bahsi geçen 
Zeytinlik semtindeki iki asırlık evler 
Giresun Valiliği ve Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından 

yürütülen proje kapsamında restore 
ediliyor. Semtte daha önce büyük 
bölümü ev sahipleri tarafından 40 
evin restorasyonu tamamlanırken 
proje kapsamında 40 evin daha 
iki etap halinde restore edileceği 
belirtiliyor. Giresun’da yaklaşık 
140 tescilli evin bulunduğunu 
belirten Zeytinlik Semti ve Evleri 

Koruma Derneği Başkanı Ahmet 
Coşkun, restorasyon çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
Safranbolu evlerine alternatif 
turizm potansiyeli oluşacağını 
ifade etti.
Tarihi yapısı ile bilinen zeytinlik 
mahallesindeki evlerin tarihi 
iki yüzyıl öncesine uzanıyor. 

Giresun’da yaklaşık 200 yıl önce Avrupa’dan ithal edilen malzemelerle inşa edilen ve 
türkülere konu olan Zeytinlik evleri turizme kazandırılmak amacıyla restore ediliyor.

ZEytinlik EvlEri 
rEStorE Ediliyor
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Avrupa’ya fındık taşıyan gemilerin 
getirdiği ithal malzemelerle 
inşa edilen evlerde, özellikle 
Marsilya kiremitleri dikkat çekiyor. 
Getirilen malzemeler arasında 
ayrıca yer karoları, mobilyalar, 
dekorasyon ve inşaat ürünleri de 
bulunuyor. Evlerin hiçbiri diğerinin 
manzarasını, hava dolaşımını 
engellemeyecek şekilde inşa edilen 
evlerin dikkat çeken bir özelliği de 
taşların birbirine yapışması için 
kullanılan ve “şima” adı verilen 

özel harcı. Türküde de adı geçen 
şima, kireç, yumurta akı ve su 
karıştırılarak elde ediliyor. Hepsi 
bahçeli olan Zeytinlik evlerinin 
tamamının bahçesinde ayrıca bir 
sarnıç yer alıyor. 
Zeytinlik evlerinin alt katta 
müştemilat, orta katta yaşam 
alanı ve en üst katta yatak odası 
olmak üzere üç katlı inşa edildiğini 
belirten Ahmet Coşkun, binaların 
zengin süslemelerine de dikkat 
çekiyor. Bu güne kadar çoğu mülk 

sahipleri tarafından olmak üzere 
Zeytinlik mahallesinde yaklaşık 
40 konut restore edilmiş durumda. 
Giresun Valiliği ve Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından 
yürütülmekte olan “Zeytinlik Semti 
Sağlıklaştırılması ve Restorasyon 
Projesi” kapsamında ise ilk etapta 
20 ikinci etapta 20 olmak üzere 
40 evin daha restore edilmesi 
planlanıyor. Zeytinlik mahallesinde 
tescillenmiş 140 civarında ev 
bulunuyor.
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150 yıl aradan Sonra
GirESun’da yEnidEn bulundu
İlk olarak 1867 yılında Giresun’da ve kısmen de Gümüşhane’de tespit edilen 
Şebinkarahisar gülü, 150 yıl aradan sonra yeniden tespit edildi. 

Bilimsel adı Adonis cyllenea 
varyete paryadrica olan ve 1867 
yılında Rus doğa tarihçisi ve yer 
bilimcisi Pierre de Tchihatcheff 
tarafından Şebinkarahisar’da 
ve kısmen de Gümüşhane ilinde 
tespit edilen Şebinkarahisar 
gülü yeniden tespit edildi.150 
yıldır tespiti yapılamayan, 
hiçbir çalışmada yer almayan 
“Şebinkarahisar Gülü” 19 Mayıs 
Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 
Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer, 
Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 

Kandemir’in yönlendirmeleri, 
Şebinkarahisar’da yaşayan ve 
bitkinin bulunmasında yardımları 
olan Birdal Coşkun ile Metin 
Kütükçü’nün katkıları ile 12 
Temmuz 2017 tarihinde tekrar 
ortaya çıktı.
Literatürlerde 1600-1700 
metrelerde yayılış yaptığı belirtilen 
bitkinin 1950-2070 rakımlara 
kadar ulaştığı, sığırkuyruğu, sarı 
kantaron, yabani soğan, geven, 
ada çayları ile birlikte aynı yaşam 
ortamında bulunduğu, kuzey 
bakıyı, nemli toprağı sevdiği 

ve küçük kayalık alanlarda 
yayılış yaptığı görüldü. Adonis 
bitki ailesinin 9 türü, iki alt türü 
bulunuyor. 9 türden 2’si sarı 
7’si ise kırmızı çiçek açıyor. 
Kırmızı çiçekli olanlara halk 
arasında “kan damlası” adı 
veriliyor. “Adonis cyllenea varyete 
paryadrica” ise sarı çiçekli olup 
Mayıs ayında çiçek açarken 
mevsime göre Temmuz ayının 
sonuna kadar çiçekli kalabiliyor. 
Zehirli alkoloid içeren bu bitki 
“Tıbbi Aromatik Bitkiler” arasında 
yer alıyor. 
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EğribEl tünEli’ndE Son 
viraja Girildi 
Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel 
Geçidi’ne inşa edilen tünelin yüzde 80’i tamamlandı.

Giresun’un iç bölgelerdeki ilçeleri 
ve Sivas’la ulaşımının sağlandığı 
ana güzergahta yer alan ve 
toplam uzunluğu çift tüp olarak 
11 bin 810 metre olan Eğribel 
Tüneli’ndeki kazı çalışmalarının 
büyük bölümü tamamlandı. 
Türkiye’nin en büyük tünelleri 
arasında yer alan ve yaklaşık 
8 ay sonra hizmete açılması 
planlanan Eğribel Tüneli ile iç 
bölgelere ulaşımı engelleyen kar, 
buzlanma, tipi, yoğun sis gibi 
sıkıntılar sona ermiş olacak.
Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları, Eğribel Tüneli 
inşaatının 2018 yılı Haziran 
ayında hizmete açılmasının 
planlandığını söyledi. İnşaatın 
yaklaşık yüzde 80 fiziki 
gerçekleşmesini tamamlandığını 
aktaran Sarıfakıoğulları, geriye 
kalan kısımdaki çalışmaların hızlı 
bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.
Sarıfakıoğulları, tünelin toplam 
uzunluğunun 11 bin 810 

kilometre olduğunu anımsatarak, 
“Tünelin 8 bin 245 metrelik kısmı 
tamamlanmış durumda, geriye 
kalan 3 bin 565 metrelik kısmında 
çalışmalar devam ediyor. Bu da 
tamamlandıktan sonra yol trafiğe 
açılacaktır. Eğribel Tüneli’nde 
çalışmalarda son virajdayız” dedi.
Özellikle 2 bin 200 rakımlı Eğribel 
Geçidi’nde sis, tipi, kar yığınları 
ve fırtına nedeniyle kışın ulaşımda 
bir hayli aksama olduğuna işaret 
eden Sarıfakıoğulları, şöyle devam 
etti: “İç bölgelere seyahat eden 
vatandaşlarımız kış mevsiminde 
Eğribel Geçidi’nde zorluklar 
yaşamaktadır. Yoğun kış aylarında 
Eğribel aşılamaz hale geliyor. 
Tünelin hizmete açılmasıyla 
Eğribel saf dışı kalmış olacak ve 
vatandaşlarımız daha güvenli 
yolculuk edecek, zamandan ve 
yakıttan tasarruf etmiş olacak. 
Ayrıca Şebinkarahisar, Alucra 
ve Çamoluk ilçelerindeki 
vatandaşların zorlu hale 

gelen yolculukları da tünelle 
rahatlayacak.”
Harun Sarıfakıoğulları, şu anki 
yol ağının mevcut durumu 
dolayısıyla ticari açıdan yoğunluk 
yaşanmadığına işaret ederek, “Yol 
ağının iyileşmesiyle ticari açıdan 
da kullanılması mevzu bahis 
olacak ve ticaret performansı 
açısından da arzu ettiğimiz 
noktaya ilimizi ulaştıracaktır. 
Tünelin açılması ticari yönden 
ilimize katkı sağlayacaktır” 
değerlendirmesinde bulundu.
Giresun’un büyük bir turizm 
potansiyeli olduğuna işaret eden 
Sarıfakıoğulları, “Turizme çok 
ciddi hareket getirecek, hem 
yol daha nitelikli hale getirecek 
hem mesafeler kısalacak, 
böylelikle arzu ettiğimiz şekilde 
misafirlerimizin daha kolay şekilde 
ulaşım imkanı oluşacak. Yerli, 
yabancı misafirlerimizi Giresun’da 
ağırlama imkanına kavuşacağız” 
ifadesini kullandı.
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karadEniZ tıbbi vE aromatik 
bitki CEnnEti olaCak
Doğu Karadeniz Bölgesinde halkın ekonomik gelir sağlamasının amaçlandığı Aromatik 
Bitkilerin Envanterinin Çıkarılması projesi ile, her il için simge olacak “bayrak tür” tıbbi ve 
aromatik bitkinin belirlenmesi çalışmaları yürütülüyor.

Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca hazırlanan, “Doğu 
Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve 
Aromatik Bitkilerin Envanterinin 
Çıkarılması Eğitim ve Araştırma 
Projesi” çerçevesinde, Tokat, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Gümüşhane, Bayburt, Rize ve 
Artvin’de tıbbi ve aromatik bitkiler 
araştırıldı. Bölge halkının ekonomik 
gelir sağlamasının amaçlandığı 
projede, her il için simge olacak 
“bayrak tür” tıbbi ve aromatik 
bitkinin belirlenmesi çalışmaları da 
sürüyor. DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, iki 
yıldır devam eden çalışmalarla 3 
bin 195 bitki listesi oluşturulduğunu 
söyledi. Saha çalışmaları 
sırasında bin 127 bitki örneğinin 

toplandığını aktaran Yüce, bu 
bitkilerden 637’sinin teşhis 
edildiğini kaydetti. Yüce, DOKAP 
bölgesi illerinde, her ile ait tıbbi ve 
aromatik, ekonomik öneme sahip 
bitki türlerinin de belirlendiğini 
ifade ederek, “Toplam 400 bitki 
listesi hazırlanmıştır. Ayrıca 
nektar kaynağı olarak 16, polen 
kaynağı olarak 410, hem nektar 
hem de polen kaynağı olarak 433 
ballı bitkiler listesi hazırlanmıştır. 
Ballı bitkiler kitap taslağı da 
hazırlanmaktadır” dedi.
Her il için rehber kitaplar 
hazırlandığını dile getiren Yüce, 
halk arasında kullanılması, 
ticaretinin yapılması, bilimsel 
bakımdan tıbbi veya ekonomik 
değerinin olması, il içerisinde 
üretilebilmesi şartları dikkate 
alınarak her ilde bir “bayrak 
tür” tespit edileceğini aktardı. 
Yüce, bayrak türlerin belirlenmesi 
çalışmalarının devam ettiğini 
belirterek, şöyle devam etti: 
“Artvin’de Artvin ölmezi, Bayburt’ta 

oğulotu, Giresun’da acı hodan, 
Gümüşhane’de gelinalı, Ordu’da 
mis zambak, Rize’de yaprak 
soğanı, Samsun’da göl soğanı, 
Trabzon’da çuha çiçeği türlerinin 
bayrak tür olarak belirlenmesi 
çalışmalarında son aşamadayız. 
Çalışmaları tamamladığımızda 
ilanını yapacağız.”
Samsun’da 18, Ordu’da 16, 
Giresun’da 15, Trabzon’da 
12, Rize ve Artvin’de 15’er, 
Gümüşhane, Bayburt ve Tokat’ta 
11’er tıbbi ve aromatik bitkinin 
dikiminin yapıldığını anlatan Yüce, 
bu bitkilerden bazılarının, “Kaya 
kekiği, güz yemişi, aynısefa, ak 
kekik, kantaron, mavi yemiş, tıbbi 
nane, hodan, tarhun, Anzer kekiği, 
limonotu, kurt üzümü, gilaburu, 
porsuk, çarkıfelek, ağaç mürver, 
ginseng, sarı kantaron, zerdeçal, 
zencefil, lavanta, sarmaşık, İstanbul 
kekiği, yağ gülü, Frenk üzümü, 
altın çilek, melisa, yalancı iğde, 
bilyalı kekik, kızılcık ve hünnap” 
olduğunu bildirdi.
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aymaç, türkiyE’nin
222’nCi tabiat Parkı oldu
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun Valiliği’ni ziyaretinde sürpriz yaparak, 
Türkiye’nin 222’nci tabiat parkının Aymaç Tabiat Parkı olduğunu ilan etti. Tabiat parkı ilan 
edilen alan ve çevresinde tabiat yürüyüşü, foto safari ve kampçılık gibi faaliyetler yapılıyor.

Giresun’daki Aymaç Tabiat 
Parkı, Türkiye’nin 222’nci 
tabiat parkı olarak ilan edildi. 
Toplu temel atma merasimi için 
Giresun’da bulunan Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Giresun Valiliğini ziyaretinde 
sürpriz yaparak, Türkiye’nin 
222’nci tabiat parkının Aymaç 
Tabiat Parkı olduğunu ilan etti. 
Valilikte basın mensuplarına 
şehre yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi veren Bakan 
Eroğlu, Giresunlulara bir 
sürpriz yaparak, Dereli ilçesi 
sınırlarında yer alan ve estetik 
ve peyzaj değeri açısından 
önemli bir yer olan Aymaç 
Tabiat Parkı’nın koruma altına 
alındığını açıkladı.
Giresun’da çok değerli bir 
coğrafyanın olduğunu söyleyen 
Eroğlu, “Tabiatı korumakla 
mükellef olan Bakanlığımız 403 

dekarlık bu alanı tabiat parkı 
ilan ederek koruma altına aldı. 
Giresun’un tabii değerlerine her 
zaman sahip çıkacağız” dedi. 
Bakan Eroğlu’nun imzasıyla 
tabiat parkı ilan edilen alan ve 
çevresinde kültürel etkinlikler, 
tabiat yürüyüşü, foto safari 
ve kampçılık gibi faaliyetler 
yapılıyor.
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3. Sanayi bölGESi çalışmaları başladı

tirEbolu hES 42 mW ElEktrik 
ürEtECEk

Giresun’un doğu tarafında fındık 
ve çay tarımına yönelik sanayi 
bölgesinin kurulması amacıyla 
çalışma başlatıldı. Rize ve Trabzon 
illerinden sonra en fazla çay 
üretimi yapan ve Giresun’un en 
kaliteli fındığının yetiştiği Tirebolu, 
Eynesil arasına 3’üncü sanayi 
bölgesinin yapılması yönünde 
ilk adımlar atıldı. Bölgeye 
kurulması planlanan 3’üncü sanayi 
bölgesi organik tarıma da katkı 
sağlayacak. Ancak buradaki 
fabrikaların mevsimlik çay ve fındık 
tarımının yanı sıra 365 gün çalışır 
durumda olması için kendir ve 
ısırgan tarımı da yaygınlaştırılacak 
ve tekstil sektörüne yönelik iplik 
üretilmesi sağlanacak. Bununla 
ilgili altyapı çalışmaları gelecek 
yıllarda organik tarım ve giyim 
eksenlik üretime katkı sağlayacak.

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) 22. Bölge 
Müdürlüğü tarafından Giresun 
İli, Tirebolu İlçesi, Takırlı 
Mahallesi sınırlarında Harşit 
(Doğankent) Çayı üzerinde 
41,800 MW kurulu gücünde 
Tirebolu Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali kurulması planlanıyor. 
Santralde yılda 124,52 GWh 
elektrik enerjisi üretilmesi 
ve üretilecek olan enerjinin 
Tirebolu TM 34,5 kV barasına 
aktarılması planlanıyor. Projenin 
inşaat çalışmalarının yaklaşık 3 
yıl sürmesi planlanıyor. Bu süre 
içerisinde 250 kişiye iş imkânı 
sağlanacak. Yine Tirebolu İlçe 
merkezi yerleşim birimlerinde 
taşkınlarda oluşabilecek 
can ve mal kayıpları en aza 
indirilecek.
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GirESun’da 2018 yılında 
iStihdam artışı bEklEniyor

Giresun Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü, il genelinde 
işgücü piyasasının nabzını 
tutan önemli bir çalışmaya 
imza attı. İl genelinde toptan, 
perakende ticaret, imalat ve 
inşaat sektörlerinde faaliyet 
gösteren 321 işyerini ziyaret 
ederek eleman ihtiyaçlarını tespit 
etti. İl Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada “Giresun ilinde 
321 iş yerini ziyaret ederek 
eleman ihtiyaçları tespit edildi. 
Piyasanın önde gelen faaliyetleri 
toptan ve perakende ticaret, 
imalat ve inşaat sektörlerinde yer 
almaktadır. Giresun genelinde 
10’un üzerinde istihdam sağlayan 
iş yerlerinin yüzde 13,4’ünde 
204 kişilik açık iş olduğu tespit 
edilmiştir. Giresun genelinde 
açık iş oranı yüzde 1,3 olarak 
hesaplanmış ve en yüksek açık iş 

oranına sahip sektör yüzde 7,1 ile 
diğer hizmet faaliyetleri olmuştur. 
Açık işi en çok olan iş yerleri 
yüzde 33,3 oranı ile diğer hizmet 
faaliyetleri sektörü ve yüzde 25 ile 
imalat sektörüdür. İşverenlerin en 
çok talepte bulundukları meslekler 
taş ve tuğla duvarcısı, yapı 
duvarcısı, mermer işçisi, tekstilde 
makineci olduğu tespit edilmiştir. 
Açık işlerde en çok aranılan ilk 
üç beceri yeterli mesleki, teknik 
bilgi ve tecrübe, fiziki ve bedensel 
yeterlilik ve takım çalışmasıdır. 
İşverenler talep ettikleri açık 
işleri en çok akraba, eş dost ve 
İŞKUR aracılığı ile aramaktadır. 
Araştırma kapsamındaki 10’un 
üzerinde istihdamlı işyerlerinin 
yüzde 23,7’sinde 277 kişinin 
temininde güçlük çekilmektedir. 
Eleman temininde en çok güçlük 
çekilen meslekler tekstilde 

Giresun Çalışma ve İş Kurumu, genelinde 10’un üzerinde istihdam sağlayan iş yerlerinin 
yüzde 13,4’ünde 204 kişilik açık iş olduğunu tespit etti. 

makineci, inşaat elemanları 
kalıpçısı, garson, mermer işçisi, 
inşaat işçisi ve iş makineleri 
operatörü meslekleridir. 
Ayrıca, işyerlerinde 981 kişilik 
istihdam artışı beklenmektedir. 
İşverenler, 2018 yılı Nisan ayı 
sonuna kadar istihdamlarının 
yüzde 6,1 oranında artmasını 
öngörmektedirler. En fazla 
istihdam artışı beklenen sektörler 
sanatkârlar ve ilgili işlerde 
çalışanlar, tesis ve makine 
operatörleri ve montajcılar, nitelik 
gerektirmeyen mesleklerin yanı 
sıra tekstilde makineci dikiş, 
diğer imalat ve ilgili işçilerle 
temel imalat ve montaj elemanı 
mesleklerinde istihdam artışı 
beklenirken teknik servis elemanı, 
veri giriş kontrol işletmeni 
mesleklerinde istihdam azalışı 
beklenmektedir” denildi.
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Altay Dağları’nın eteklerinde kurulu Moğolistan’ın Ulgii kenti, Giresun’un yurtdışındaki 
9 kardeşinden biri. Müslüman Kazakların yaşadığı Ulgii’yi çevreleyen dağlar, buzulları, 
yaban hayatı ve kıl çadırları ile son yıllarda gezginlerin vazgeçilmez rotaları arasına girdi.

Giresun’un “AtAyurt”tAki 
kArdeşi: ulGii

Moğolistan’ın batısında, 
Altay Dağları’nın 
eteklerinde yer alan 
küçük Ulgii kentinin 
kurulduğu topraklar, 
geçmişte Sincanlı 
Kazak çobanlar 
tarafından yayla 
olarak kullanılıyordu. 
1840 yılında Rus 
İmparatorluğu’nun 

doğuya doğru 
genişlemesiyle yurtlarını 
tek etmek zorunda kalan 
Kazaklar, Rus sınırının 
hemen ardındaki 
Ulgii’ye sığındılar ve bu 
küçük şehri kurdular. 
Bu ilk göç dalgasından 
90 yıl sonra bu kez 
1930’lu yıllarda 
yani Sovyetler Birliği 

döneminde sahneye 
Stalin çıktı. Sovyet 
diktatörünün geleneksel 
kültürleri ve dinleri 
bastırma politikaları 
sonucunda Müslüman 
Kazaklar bir kez 
daha yollara düşerek 
Ulgii’ye sığınmak 
zorunda kaldılar. 
Çin’de komünist rejimin 

kurulmasından sonra 
ise bu kez Sincanlı 
Müslüman Kazaklara 
kucak açan Ulgii, bu 
tarihten sonra gözlerden 
uzak ve unutulmuş bir 
halde Kazak halkının 
kendi kültürünü yaşattığı 
sakin bir şehir haline 
geldi. 
Bugün Moğolistan’ı 
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oluşturan 21 ilden biri 
olan Bayan-Ulgii’nin 
yüzölçümü 45 bin 
kilometre kare (Konya 
ilimizden biraz daha 
büyük) olmasına 
rağmen sadece 90 bin 
olan nüfusunun büyük 
bölümünü Müslüman 
kazaklar oluşturuyor. 
Bozkır ikliminin hüküm 
sürdüğü Bayan-Ulgii’de 
kışlar çok soğuk ve uzun 
geçerken, yazlar ise 
oldukça kısa ve sıcaktır. 
Karla kaplı dağları, 
buzulları, yaban hayatı, 
göçebe çobanları ve kıl 
çadırları ile gerçek bir 
bozkır kültürünün hüküm 
sürdüğü Bayan-Ulgii 
ilinin başlıca geçim 
kaynağı hayvancılık. 

Bayan-Ulgii ilinin idare 
merkezi olan Ulgii kenti 
aynı zamanda ticaret 
ve kültür merkezi olarak 
önemli bir işlev görüyor. 
Komünizmin sona 
ermesinin ardından dışa 
açılan Ulgii’de turizmin 
gelişmesiyle birlikte 
yerel el sanatları da 
önemli bir gelir kaynağı 
haline geldi. 

BİNLERCE YILLIK 
TARİH
Son yıllarda doğa ve 
macera tutkunlarının 
gözde rotalarından 
biri haline gelen 
Ulgii ve çevresinde 
gezilecek, görülecek ve 
yapılacak çok fazla şey 
bulunuyor. Bunların en 
başında ise en eskileri 
12 bin yıl öncesine 
tarihlenen 1 milyona 
yakın kaya resmi yer 
alıyor. Avcı ve toplayıcı 
dönemden hayvancılığın 
başlangıcına uzanan 
uzun bir sürece yayılan 
resimler özellikle 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde de yer alan 
Altay Tavan Bogd Milli 
Parkı’nda yoğunlaşıyor. 
Ancak kente çok yakın 
mesafelerde de kaya 
resimlerini görmek 
mümkün. Tüm Bayan-
Ulgii ilinde ayrıca 
Göktürkler’den ve 
Tuvalardan kalan bin 
civarında anıt taş var. 
Boyları 1,5 ile 2 metre 
arasında değişen bu 
taşlardan bazılarının 
üzerindeki geyik 
resimleri görülmeye 
değer. 
Ulgii ve çevresini 
kuşatan Altay dağları 
da macera ve 
doğa tutkunları için 
vazgeçilmez rotalardan 

biri haline gelmeye 
başladı. Kalabalıklardan 
uzaklaşarak doğada 
nasıl yaşayacağını bilen 
insanlarla berrak mavi 
gökyüzünün altında 
hayatın tadını çıkarmak 
için dünyadaki en 
doğru yerlerden biri 
Ulgii ve çevresi. Karlı 
dağlarından, vahşi 
nehirlerinden göçebe 
çadırlara kadar; 
dünyada böyle el 
değmeden kalmış çok 
az yer bulunduğunu 
söylemek abartı 
olmayacaktır. Ancak 
Ulgii’de yapılacak bir 
tatilin herkese göre 
olmadığını hatırlatmakta 
fayda var. Ulgii’de 
yapılacak bir tatil, 3 
bin metreye ulaşan 
zirvelere tırmanmaktan 
azgın nehirlerde 
rafting yapmaya, buz 
gibi sularda balık 
avlamaktan gerçek 
göçebe çadırlarında 
konaklamaya uzanan 

gerçek anlamda 
eşsiz bir maceraya 
dönüşebilir. Eğer bu 
etkinlikler sizin için zorlu 
geldiyse daha sakin 
seçenekler de mevcut 
elbette. Trekking ve dağ 
yürüyüşleri, at ve deveye 
binmek, dağ bisikleti 
ya da cip turlarına 
katılmak, yaban hayatı 
ve kuş gözlemciliği de 
alternatifler arasında. 
Ancak bunların arasında 
biri var ki, Ulgii’ye 
sadece bunun için 
gitmek bile mümkün: 
Kartalla avcılık.

KARTALLA AVCILIK 
KORUMA ALTINDA
Ulgii’de yaşayan 
Kazakların yüzyıllardır 
babadan oğla aktararak 
yaşattığı bir gelenek 
olan kartalla avcılığa 
başka coğrafyalarda 
da rastlansa da Ulgii 
hem avcıların çokluğu 
hem de bu konudaki 
yüksek kabiliyetleri ile 



46 - 47

ÜLKE

öne çıkıyor. Öyle ki, 
Ulgii’deki kartal avcılığı 
Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü 
UNESCO tarafından 
Dünya Kültürel Miras 
listesine dahil edilerek 
koruma altına alınmış. 
Önce kartalla avcılığın 
ne olduğuna bir 
bakalım.  Orta Asya’da 
kuşaklar boyu devam 
eden bir gelenek olan 
kartalla avcılık Ulgii 
civarında 200 civarında 
avcı ile sürdürülüyor. 
Avcılar kartalları daha 
yavru iken eğitmeye 
başlıyorlar. Bu zorlu 
süreçte ilk öğrenmeleri 
gereken çocuklara 
ve koyunlara zarar 
vermemek. Avcılık 
için erkeklerden daha 
ağır ve daha iyi avcı 
oldukları için daha 
büyük avlar getirebilen 
dişi kartallar tercih 
ediliyor. Bir kartalın 
eğitimi en az iki üç yıl 
sürüyor. At sırtındaki 
avcının sol kolu üzerinde 
taşıdığı kartal avının 
kokusunu aldığında, 

bunu hisseden avcı 
tarafından serbest 
bırakılıyor. Kartalların 
en çok avladıkları 
hayvanlar kürkleriyle 
ünlü tilki ve dağ sıçanı 
olsa da güçlü olanları 
baykuş, kurt ve hatta 
kar leoparı bile avlıyor. 
Avcılar kartallara 
büyük saygı gösteriyor 
ve 10 yıldan sonra 
onları doğada serbest 
bırakıyorlar. Kartal 
eğitimi, Kazaklarda 
erkek çocukların 
erişkinliğe geçmesinin 

bir göstergesi olarak da 
işlev görüyor.

FESTİVALLER 
GELENEKLERİ 
YAŞATIYOR
Ulgii ve çevresinde 
kartalla avlananları 
bir araya getiren çok 
önemli iki etkinlik son 
dönemde oldukça 
popüler olduğu için tüm 
dünyadan meraklıları 
bir araya getiriyor. 
Bunlardan ilki Altay 
Kazak Kartal Festivali. 
Ulgii’den 45 dakika 

uzaklıktaki Sagsai 
köyünde Eylül ayının 
üçüncü haftasonu 
düzenlenen festivale 
genellikle 30 ila 40 
kartal avcısı katılıyor. 
İki günden fazla 
süren etkinlikte avcılar 
yarışırken ayrıca deve 
koşusu, kokpar, Tiyn Teru 
ve Kyz Kuar adı verilen 
geleneksel Kazak at 
oyunları düzenleniyor. 
Asıl büyük etkinlik ise 
Ögli’nin hemen dışında 
Ekim ayının ilk haftasonu 
düzenlenen ve yukarıda 
bahsettiğimiz gibi 
UNESCO tarafından 
Dünya Kültür Mirası 
olarak koruma altına 
alınan Altın Kartal 
Festivali. 70 avcı ile 
dünyadaki en büyük 
kartal avcısı topluluğunu 
buluşturan etkinlikte de 
yine kartalla avcılığın 
yanı sıra Kazaklar at 
üzerinde hünerlerini 
sergiliyorlar.

ULGİİ’DE GEZİLECEK 
YERLER
Küçük bir kent olmasına 
rağmen Ulgii’de yine de 
gezilecek yerler mevcut. 
Bunların başında 
kentin merkezinde yer 
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NASIL GİDİLİR?

NE ALMALI?

NE YEMELİ ?

Ulgii’ye havayoluyla ulaşmak için öncelikle 
Moğolistan’ın başkenti Ulan Bator’a gitmek 
gerekiyor. Başkentten Ulgii’ye pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri seferler var. Ulan 
Bator’dan haftada üç gün otobüs seferi de 
düzenleniyor. Kazakistan’dan ise 10 günde 
bir Astana’dan otobüs seferleri düzenleniyor. 
Yakın kentlere dolmuşlar var. Ayrıca dağ 
gezileri için cip kiralamak mümkün. Ulgii’ye 
gelenlerin büyük bölümü, doğa sporları ve 
açıkhava etkinlikleri için geldiğinden dolayı 
kentte bu konularda uzman turizm acenteleri 
bulunuyor. 

Bayan-Ulgii, başka hiçbir yerde bulunmayan 
eşsiz el emeği eserleriyle Moğolistan ve 
Kazakistan’da büyük bir öneme sahip. Deri 
ve yün işleyen yerel sanatkarların otantik 
tasarımları olan çanta, cüzdan, bilgisayar 
çantası gibi ürünler oldukça ilgi görüyor. 
Ayrıca geçmişte çadırların içini süsleyen 
40-50 yıllık duvar halıları önemli bir pazar 
oluşturuyor. 

Ulgii’de Kazak ve Moğol mutfaklarına ait 
yemek seçeneklerinin yanı sıra az da olsa 
uluslararası  mutfak sunan restoranlar mevcut. 
Her ikisi de et ve hamur ağırlıklı olan Kazak 
ve Moğol yemekleri arasındaki en büyük fark, 
Kazakların yemeklerinde helal et kullanmalarıdır. 
Ögli’de Moğolistan’ın genelinde olduğu gibi en 
sevilen içecek sütlü ve tuzlu çay ve fermente at 
sütünden yapılan kımızdır.

alan müze geliyor. 
Kazak kültürünün, 
yerel tarihin ve vahşi 
yaşamın sergilendiği 
üç katlı müze binasının 
üçüncü katı Bayan-Ulgii 
ilinde yaşayan başta 
Kazaklar olmak üzere 
Urankay, Dörvöd, Tuva 
ve Khoshuud halklarının 
geleneksel yaşam 
biçimlerini yansıtan 
etnografik eserlere 
ayrılmış. Tam bir Kazak 
çadırının da sergilendiği 
bu katta her kabilenin 
kostümleri ve antik eserler 
bulunuyor. Müzenin 
ikinci katı daha çok 
Moğolistan’ın komünist 
dönemine ait yerel 
tarihe ayrılmış. Bir doğal 
yaşam müzesi olarak 
düzenlenen ilk katta ise 
yörede çeşitli hayvanlar, 
yabani hayatını yansıtan 
örnekler sergileniyor. 
İlk katta ayrıca Kazak 
el sanatlarının satışa 
sunulduğu bir hediyelik 
eşya mağazası da 
var. Kentte son 25 
yılda inşa edilmiş en 
az yarım düzine cami 
bulunuyor ancak tarihi 
bir cami ne yazık ki yok 
çünkü 1930’lu yıllarda 
Moğollar dini temizlik 
sırasında tüm eski 

camileri yıkmış. 
Sovyet mimarlık anlayışı 
ile inşa edilmiş olan 
Kazak Ulusal Tiyatrosu 
ise dev bir kırmızı bina 
olarak kentin her yerinden 
görülebiliyor. Kazak 
kültürünü teşvik etmek için 
inşa edilmiş ve kentteki 
etkinliklere ev sahipliği 
yapan binada Kazakistan 
ya da Moğolistan’ın 
başka yerlerinden gelen 
gruplar da oyunlarını 
sergiliyor ya da konserler 
düzenleniyor.
Ulgii’de kaçırılmaması 
gereken iki etkinlikten 
ilki Mart ayının 22’sinde 
kutlanan Kazak yeni yılı 
Nauryz yani Nevruz. 
Nevruz şenliklerinde 
kentin çeşitli yerlerinde 
yerel sanatçıların katıldığı 
konserler düzenlenirken 
geleneksel giysilerini 
giyen Kazaklar ev 
ziyaretleri yapıyorlar. 
Bir Moğol geleneği 
olan Naadam ise 
Temmuz ayında tüm 
Moğolistan’da kutlanıyor. 
Kartal festivallerindeki at 
ile yapılan gösterilerin 
yanı sıra Moğol güreşi 
ve okçuluk Nadaam 
şenliklerinin en sevilen 
etkinlikleri arasında yer 
alıyor. 
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Hazırlanışı:
Çukur bir kapta bir bardak su ile tarhanayı inceltin. Tamamen erimesi için yarım saat kadar bekleyin. Bu sı-
rada ayıklayıp yıkadığınız pırasayı ince ince kıyın. Kıyılmış pırasayı orta harlı ocakta yağ ile yumuşayıncaya 
kadar kavurun. Kavrulan pırasaların üzerine daha önceden inceltmiş olduğunuz tarhanayı, biber salçasını, 
fındık ununu ve tuzunu ilave edin.  Beş bardak su eklediğiniz karışımın kaynamasını bekledikten sonra kısık 
ateşte karıştırarak pişirmeyi sürdürün. Çorbayı servis ederken, üzerine kıyılmış maydanoz ve karabiber 
ekleyin. Arzu ederseniz, kaşar rendesi ile de sunabilirsiniz. Afiyet olsun.  

Pırasalı tarhana çorbası

Malzemeler:
• 1 su bardağı tarhana• 1 adet pırasa

• 1 kahve fincanı fındık yağı• 1 tatlı kaşığı biber salçası• ½ bu bardağı kavrulmuş fındık unu• ½ demet kıyılmış maydanoz• Tuz, karabiber
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Hazırlanışı: 
Füme dil dilimlerini ince şeritler halinde jülyen doğrayın ve çukur bir kabın içine alın. Közlediğiniz kırmızı 
biberi de temizleyip ince şeritler haline getirin. Liflerine ayırdığınız dil peyniri ile birlikte füme dilin yanına 
ekleyin.  Önceden haşladığınız pirinci ilave edin ve karıştırın. Başka bir kapta fındık yağı ile limon suyunu 
karıştırarak elde ettiğiniz sosu karışımın üzerinde gezdirin. Son olarak fındık, kekik, tuz, karabiber, mayda-
nozu ekleyin ve iyice harmanlayıp portakal suyu ile lezzetlendirerek servise sunun.

Fındıklı dil salatası

Malzemeler:
• 10 ince dilim füme dil• 1 adet kırmızı biber• 100 gram dil peyniri• 1 kahve fincanı pirinç• 2 yemek kaşığı limon suyu• 1 kahve fincanı fındık yağı• 1 çay bardağı kavrulmuş kalın kıyılmış fındık

• 1 kahve fincanı portakal suyu• 1 kahve fincanı kıyılmış maydanoz• Tuz, karabiber, kekik
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Hazırlanışı: 
Pırasayı ayıklayıp yıkayın. Boylamasına ikiye bölüp, ince ince kıyın. Diş 
diş çentilerek doğranmış soğan ile kıyılmış pırasaları bir kahve fincanı fın-
dık yağı ilavesi ile karıştırarak orta ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. 
Kavrulmuş soğan-pırasa karışımına ıspanakları katın, 3-5 dakika daha ka-
vurun. Tuzu ve karabiberleri katıp karıştırın. Bu karışımı çukur bir kaba 
alarak, içerisine haşlanmış pirinçleri, fındık ununu, çırpılmış yumurtaları 

katıp karıştırın. Geniş yüzeyli derince bir tavayı orta ateşte kızdırıp sıvı yağı koyun. Kızgın yağlı tavaya fındıklı 
ıspanak karışımını döküp yayın. Ocağın altını kısın. Tavaya kapak örterek pişmeye bırakın. Yaklaşık 10-15 da-
kika sonra ıspanakların bir yüzü pişince ters yüz yapın. Alt yüzü de pişince, sıcak olarak servis yapın.  

Malzemeler:
• 2 adet pazı yaprağı
• 2 adet levrek fileto
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul 
biber
• 2 kahve fincanı 
kavrulmuş fındık unu
• 2 yemek kaşığı fındık 
yağı
• 2 kahve fincanı un
• 1 yemek kaşığı limon 
suyu
• Tuz, karabiber

Lobiya

Hazırlanışı: 
Barbunya fasulyesini ayıklayıp yıkadıktan sonra tuzlu bol suda diri 
kalmalarına dikkat ederek haşlayın. Yıkayıp süzdüğünüz barbunyaları 
temiz suda beklemeye alın. Lobiyanın sosunu hazırlamak için fındık ununu yavaş 
yavaş su katarak boza kıvamına getirin. İçerisine kırmızı pul biberi, ezilmiş sarımsakları, toz kişnişi, 
limon suyunu, kıyılmış reyhanı ve fındık yağını ekleyerek karıştırın. Haşlanmış barbunyaları derin bir servis taba-
ğına alın ve hazırladığınız sosu üzerinde gezdirip karıştırın.  Kuru barbunya kullanmak isterseniz, önceden suda 
bekletmeniz gerekmektedir.

Levrek çalkama

Malzemeler:• 1 kg taze barbunya fasulyesi
• 1 su bardağı kavrulmuş fındık unu

• 1 kahve fincanı fındık yağı
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

• 4 diş sarımsak• 2 yemek kaşığı toz kişniş
• 1 yemek kaşığı limon suyu

• ½ demet reyhan• Tuz
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Hazırlanışı:
Kıyılmış fındıkları, ufalanmış tulum peynirini, kıyılmış maydanozu tuz ve karabiber ilave ederek bir 
kapta karıştıralım.  Enlemesine ortadan ikiye böldüğümüz domateslerin içini bir kaşık yardımıyla 
alalım ve hazırladığımız karışımı domates çanaklarının içine pay edelim. Hazırladığımız domatesleri 
yağlanmış fırın tepsisinin üzerine yan yana yerleştirelim ve önceden 200 dereceye ısıttığımız fırına 
verelim. Domatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirelim. Üzerine kıyılmış maydanoz 
serperek sıcak sıcak servis edelim. 

Fındıklı domates dolması

Malzemeler:• 4 yemek kaşığı kavrulmuş 

kalın kıyılmış fındık• 4 yemek kaşığı rendelenmiş 

tulum peyniri• ½ demet kıyılmış maydanoz

• 2 adet orta boy domates
• 2 yemek kaşığı fındık yağı
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DOĞU KARADENİZ’DE MEVSİMLERE BAĞLI 
YAŞAM DÖNGÜSÜ 

Binlerce yıldan beri hayatımızı sarıp 
sarmalayan bu yaylacılık kültürü nerede 
doğdu nasıl gelişti acaba? 
Biz daha şehirlerde konaklamaya 
başlamadan önceleri, hayatımız doğa 
ile sıkıca bağlıydı. İnsan doğanın 
ayrılmaz bir parçası idi. Hayvancılık 
en eski meslek olarak doğa ile beraber 
sürdürülebilecek bir yaşama tarzıdır. 
Tarım da öyledir. 
Bu yazıda binlerce yıllık yaşam biçimin-
den günümüze yansıyan geleneklerden 
bahsedeceğim. Asya’nın yayla ve çayır-
larında hayvancı göçer bir yaşam tarzı 
sürdüren Türkler bin yıl önce batıya 
doğru sürüleriyle göç etmeye başlamış-
lardır. Anadolu ve bu bölgeye yakın 
coğrafyaya geldiklerinde belli uygun 
coğrafyalarda hayvancı göçer tarzını 
devam ettirmişlerdir. Bunların en çarpıcı 
örneklerinden biri de Karadeniz’deki 
yaylacılıktır. 
Bu kültür hayvancılık, sürülere bağlı 
yaşam tarzının bir sonucu doğmuştur. 
Sürülerin otlakları takip etmesi açık 
çayırlara ve yaylacılığa bağlıdır. Bunun 
için de özellikle Doğu Karadeniz’de 
dağların sahil şeridi ile güneye bakan 
yamaçlarında bulunan geniş otlak ve 
çayırlarını bahar ve yaz aylarında sü-
rüler doldurmuştur. Geçmişte çok canlı 
olan yaylacılık günümüzde ise giderek 
azalmakta, hatta yok olmak üzeredir. 
Yaylacılık, hayvanların daha sağ-

lıklı yaşayabilmeleri için yılın bahar 
ve yaz aylarında çayır ve otlaklara 
götürülmeleridir. Hayvancılık yapanlar 
kışı vadilerin içindeki ılıman yerlerde 
geçirirler. Bu kışlık ve güzlek yerleşim 
yerlerinin hepsi bugünkü köylerimizin 
temeli olmuştur. Denize açılan liman 
ve iskelelerde ise bugünkü kasaba ve 
şehirler kurulmuştur. 
Bahar ayları ile birlikte fasulye, mısır ve 
fındık gibi tarımsal faaliyetler başlar. 
Tarlalar ekilir, bahçeler meyveye durur. 
Hayvanlar buralardan daha yüksek-
lerdeki ön yaylalara çıkartılır. Burada 
serbestçe otlamak için hem arazi hem 
de iklim uygundur. Böylelikle yaylaların 
kapısı olan orman önlerine göç edilir. 
Ancak biz Giresun Trabzon Rize ve 
Ordu gibi yörelerde bu göçüneskiden 
bir bayram gibi yapıldığını biliyoruz. 
Bugünkü festival /şenliklerin nereden 
doğduğu böylelikle daha iyi anlaşılır. 
Bu geleneği bir bayram olarak ilk defa 
bilim dünyasına tanıtan da Giresunlu 
Tirebolu Şehit Binbaşı Hüseyin Avni 
Alpaslan Beydir. “Türklerin Milli 
Bayramlarından Biri; “Ot Göçü” maka-
lesini 1915’te yayımlamıştır. 
Bu bayram da diğer bayramlar gibi 
ömrün sevinçli dönemidir. Yayla hazır-
lıklarını anlatan bir Rize türkümüz şöyle 
başlar.  

Sabahtan kalkan kızlar 

YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KORKMAZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ

Bu kentin hatıraları dışında 
bizi kendine doğru çeken 
neyi var? Çocukluk ve 
gençlik dönemlerinin 
“yeşil hatıralarını” Mustafa 
Öztürk’ün ve İsa Çolaker’in 
köşe yazılarında sıklıkla 
buluruz. 
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Bakayiler aynaya 
Giyinip kuşandılar 
Çıkayiler yaylaya  
…
(Kaynak: Hasan Tunç – Derleyen: 
Cemile Cevher) 
Biliriz ki, sadece yaylacılar değil 
sığırlar, koçlar, kuzular da yayla için 
süslenmektedir. Renkli başlıklar, ziller 
ve kelekler ile bir bayram alayı yola çı-
kar. O gün, yayla coşkusu çoluk çocuk 
herkesi hayvanlar, kuşlar ve ormanlarla 
beraber sarıp sararmış. 
Birkaç yerde konaklar, düşün yapıp 
dinlenir, sonra yaylaya varırlarmış. 
Yollarda kemençeli oyunlar ve türküler 
söyleyerek hayvanların temposuna 
uygun bir yolculuk yapılırmış. Yaylayı 
açmaya giden öncü kol ile obanın 
büyük çayırlarında kavuşan göç kafilesi 
büyük düzlüklerde horanlar kurar, sa-
atlerce eğlenirlermiş.Garaman, Piçoğlu 
Osman ve Katip Şadi gibi yörenin usta 
kemençecileri Sis Dağı çayırında çala 
çala pişerler, ustalıklarını sergilerlermiş. 
İş ve düğün havaları dışındaki çoğu ha-
valar, yol havaları ve horonlar bu yayla 
çayırlarına bağlı doğmuşlardır. 
Çayırlara kavuşan hayvanlar serbestçe 
otlar, çobanların köpekleriyle sürülerin 
kontrolünde fazla bir zorluk kalmazmış. 
Üç beş ay yayladaki bu hayat, hayvan-
ların kırkımı ve çayır kurutma dışında 
sadelikle geçermiş. Bu işler yardımla-

şarak eğlenceli bir hal bile almaktadır. 
Sütler bile obada keşikle birikir ve 
torbalara konurmuş. Tereyağı bollaşır, 
tahta küleklere basılırmış. Gelecek aylar 
için gerekli peynir, tereyağı, çökelek 
gibi hayvansal gıdalar burada tamam 
olurmuş. Köylerde ise mısır, fasulye, di-
ğer sebzeler ve meyveler elde edilirmiş. 
Yaylanın bu güzel günleri Eylül ve Ekim 
aylarında sona erecektir. Köyler sürüle-
rin otlamasına uygun şartları sağlayana 
kadar bahçe işleriyle uğraşmaktadırlar. 
Yukarda yaylada bulunan eşyalar, yük-
ler ve denkler sarılıp hazırlanır. Yavaş 
bir göç süreci başlar. 
Kasım ayında da hava şartlarına bağlı 
olarak önce güzlek ve sonra kışlağa dö-
nüşü ve hazırlıklı olmayı işaret eden do-
ğal haberciler ortaya çıkarmış. Pembe, 
beyaz ve turuncu renklerde açan yayla 
lalelerine bu yüzden daha eskiden 
çoban kovan bugün ise vargit ve güle 
güle denmiştir. Hayvan ve insanların 
rahat yaşama döngüsü bir sene sonra 
yaylaya gelene kadar sona erecektir. 
Uzak yerlerden yaylaya çıkarak obalar-
da birbirine yakınlaşanlar ayrılacaklar,  
kışı geçirecekleri köylerine dönecektir. 
Güz göçü bu yüzden hüzünlü olur-
muş. Sessizlik yaylaya çöker, insan ve 
hayvanları ıssızlıklar içinde beklerler-
miş. Bazı efsanelere göre kışı yaylada 
geçirmenin çıldırmaya sebep olduğuna 
dair anlatılar bile mevcuttur. 

Zorunlu ve hüzünlü güz göçüyle yay-
ladan ayrılanların hasreti türkülerle, 
hikâyelerle ve efsanelerle köylerde 
kışın bile yaşamaya devem edermiş. 
O rahat, huzurlu ve sağlık dolu yaşam 
biçimi özlenir türkü olurmuş. 

Oy benum sevduceğum
Olur mu böyle keder
Of Sürmene yaylası da
On beş doktara bedel    
…
(Kaynak: Hüseyin Dilaver – Derleyen: 
Ahmet Yamacı)
Bu ayrılık yaylalara ağıtlar bile yaktı-
rırmış. Bulancak’ta emekli bir meslek-
taştan dinlemiştik, yaylaya gidemeyip 
de cenikte yaz mevsiminin nemli ve 
ağır havasına yakılan aşağıdaki bu 
ağıtı.

Ah, Garagöl Yaylaları düz olur
Garagöl’e giden keyfanılar gız olur
…
(Kaynak: M. Kesik – Derleyen: M. Akif 
Korkmaz)
Böylesine bağlı. İnsan ve doğa, bin-
lerce yıldan beri Karadeniz coğraf-
yasında hayvanlarıyla beraber güzel 
bir sistem kurmuştu. Geleceğin ise ne 
getireceğini bilemiyoruz, belirsizlik 
en büyük yıkımdır. Ağıtlar yakılma-
dan geleceğimizi, Doğu Karadeniz’i, 
planlamalıyız.
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İSTİKLÂL HARBİ’NDE BİR 
KAHRAMAN:
DUMANOĞLU ALİ

AYHAn YüKsEl
ARAşTıRMAcı YAzAR

Osmanlı İmparatorluğu’nun zor 
yılları… “Doksan Üç Bozgunu”, 
Balkanlar’da Müslüman halkın etnik 
temizliğe/soy kırımına uğraması ve 
tehciri, Anadolu’nun parçalanma 
tehlikesinin tohumlarını eken “Ermeni 
Meselesinin” gündeme getirilme-
si, İngiltere’nin Kıbrıs adasını ele 
geçirmesi, Mısır’ın İngilizler, Tunus’un 
Fransızlar tarafından işgal edilmesi, 
malî iflas ve Düyûn-ı Umûmiye İdaresi, 
Girit Olayları ve Osmanlı-Yunan 
Savaşı (1897), İslamcı politikaların 
iflası, II. Meşrutiyet, dağılma ve siyasî 
kargaşa, Osmanlı-İtalyan Savaşı 
(1911-1912), Balkan Bozgunu (1912-
1913), I. Dünya Savaşı (1914-1918) 
ve Millî Mücadele Yılları
(1918-1922)…
Kahramanımız 1892 doğumlu 
Dumanoğulları’ndan Ali, Tirebolu’nun 
Gönyan köyünden. Bu karanlık tablo-
nun çoğunu yaşamış bir kişi. Babası 
eski Osmanlı-Yunan Savaşı’nda şehit 
düşmüş. Ali, seferberlikten önce 
Rumeli muharebesinin hepsine iştirak 
etmiş. Arnavutlarla, Bulgarlarla, 
Sırplarla, Yunanlılarla hep ayrı ayrı 
güreşmiş!. Ardından terhis edilmeden 
bir de Birinci Dünya Harbine katıl-
mış. Kafkas Cephesi’nde bulunmuş. 
Bu cephede iki sene “aslanlar gibi” 
savaşmış. Ama, Ruslara esir düşmüş. 
Esaret hayatı 82 ay 19 gün sürmüş. 
Esaret zinciri altında zor günler 
geçirmiş. Rusya’dan Anadolu’ya 
ancak Ağustos 1921’de gelebilmiş. 
Sekiz gün sonrada köyüne gidebilmiş. 
Ufacık bir tepe üzerindeki tamı daha 

dereyi geçmeden gözüne ilişmiş. 
Bin kez Tanrı’ya şükran duygularını 
bildirerek kimsesiz evinin kapısını 
açmış. Birkaç gün komşularının âlî-
cenâblığını, şefkât ve sahavetinı, yani 
yardımını görmüş. Nihayet fedakâr ve 
cesur Ali bir gün düşünmüş… Aklına 
köyündeki kimsesizlik ve devam eden 
Yunan Harbi gelmiş, bu da Ali’nin 
kanını kaynatmış. Yerinde duramaz 
olmuş. Babasının Yunan Harbi’nde 
dövüşürken kan içindeki şehadeti 
aynıyla gözünün önüne gelmiş. Eski 
bir çömlekten içmekte olduğu ayran 
artık boğazından geçmez olmuş. 
Esaret dönüşü yanında getirdiği 
çantasını iki omuzları üzerine alarak 
doğru Tirebolu’ya gelmiş, Askerlik 
Şubesini sormuş. Askerlik Şubesinde 
doğrudan Şube reisinin odasına 
giderek Binbaşı Tevfik Bey’e başın-
dan geçen hikâyesini anlatmış. Tevfik 
Bey’e “Beyefendi! Kimsesiz köyüm-
de durmak zilletini kabul edemem. 
Arkamdan ağlayacak anam, babam, 
ailem yoktur. Her ne kadar emlâk 
ve araziye malik isem de bunlarda 
haram olsun, beni Ankara’ya, oradan 
da düşman karşısına harbe gönderi-
niz, Yunan’dan babamın bu defaki 
zalimlerinin intikamını da alırım. Ben 
gönüllü olarak geldim, beni hemen 
sevk ediniz” der. 
Binbaşının gözleri bu vatanperverlik 
karşısında yaşlanır. Gelen posta 
neferine Ali’nin evrakının yapılmasını 
söyler ve kaleme havale eder. Sevk 
işlemleri tamamlanan Ali’ye evrakları 
verilir. Ali, şube subay ve erlerinin 

“var ol, genç Türk askeri. Hak yardım-
cın olsun” sesleri arasında iskelede 
cepheye uğurlanır… 
Bize de arkadaşım Atilla Oral’ın 
İleri gazetesinin (14 Eylül 1921) 
Yeni Giresun gazetesinden alarak 
bize ulaştırdığı Tirebolu’nun Gönyan 
köyünden “böyle kanlı, canlı ve 
namuslu evlad-ı vatan insan, bükülmez 
bir pazuya sahip” Dumanoğlu Ali’nin 
kahramanlığını yazmak düşer. Ruhları 
şâd olsun…

DOÇ. DR. CEsARETTİn AlAŞAlVAR
TÜBİTAK MAM GıDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
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FINDIĞA LEZZET VEREN 
BİLEŞENLER NELERDİR?”

DOÇ. DR. CEsARETTİn AlAŞAlVAR
TÜBİTAK MAM GıDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Fındığa lezzet veren 
bileşenler genel olarak 
aroma ve tat veren 
bileşenler olup, bunun 
yanında fındığın 
yapısında bulunan diğer 
bileşenler de kısmen 
fındığın lezzetine katkı 
yapmaktadır. 

Lezzet ağız yoluyla hissettiğimiz 
hazdır. Genel olarak lezzet iki 
temel bileşenden oluşmaktadır. 
Bunların birincisi aroma ve diğeri 
ise tat’tır. Aroma ve tat bileşenleri 
gıdalar arasında farklılık göster-
mekte olup, bunların bileşenleri 
bizlere lezzeti sağlar.
Peki natürel ve kavrulmuş fındığa 
lezzet veren bileşenler nelerdir? 
Aromatik bileşenler, aynı zamanda 
uçucu aroma bileşenleri olarak da 
adlandırılır. Natürel ve kavrulmuş 
fındıkta sayısal ve miktar olarak 
farklılık gösterirler. Natürel fındıkta 
39 farklı aromatik bileşen tespit 
edilmişken, kavrulmuş fındıkta 
71 farklı aromatik bileşen tespit 
edilmiştir. Natürel fındıkta sadece 
ketonlar, aldehitler, alkoller ve 
aromatik hidrokarbonlar tespit 
edilmişken, kavrulmuş fındıkta 
natürel fındıktakilere ilave ola-
rak pirazinler, furanlar, piroller, 
terpenler ve asitler yer almaktadır. 
Aromatik bileşikler 1 gram fındıkta 
nanogram seviyelerinde (nanog-
ram gramın milyarda biridir) olup, 
kavrulmanın etkisiyle miktarlarda 
artış göstermektedir. Natürel fındı-
ğın 1 gramında 11859 nanogram 
(11.859 mikrogram) aromatik 
bileşen bulunurken, kavrulmuş fındı-
ğın 1 gramında 72287 nanogram 
(72.287 mikrogram) düzeyinde-
dir.  Pirazinler, ketonlar, furanlar, 
aldehitler ve piroller karakteristik 

kavrulmuş fındık aroması vermekte 
olup, kavrulmanın etkisiyle miktar-
larında artış gösterirler. Pirazinler 
genelde ısıtılmış gıdaların aroma 
bileşenleridir. Fındık aromasında, 
diğer hiç bir gıdada bulunmayan, 
sadece fındığa has olan, bir keton 
bileşiği ‘’5-methyl-(E)-2-hepten-4-one 
(Filbertone)’’ mevcuttur. Bu aroma-
tik bileşen, fındığa baskın fındık ve 
kavrulmuş fındık aroması vermekte-
dir. Fındığın İngilizce ‘’Filbert’’ ismi 
buradan gelmektedir. 
Fındığa tat veren bileşenlere gelin-
ce, bunlar şekerler, organik asitler, 
serbest amino asitler, serbest 
fenolik asitler, ve proanthocyani-
din’lerdir. Natürel ve kavurulmuş 
fındıkta 6 şeker bileşeni, 7 organik 
asit bileşeni,  21 serbest amino asit 
bileşeni, 10 serbest fenolik asit bile-
şeni ve 6 proanthocyanidin bileşeni 
bulunmaktadır. Bu bileşenler natürel 
ve kavrulmuş fındıkta farklı sayı ve 
miktarda yer almaktadır. Örneğin, 
şeker miktarı kavrulmuş fındıkta na-
türel fındığa oranla daha yüksektir. 
Fındığa lezzet veren bileşenler ge-
nel olarak aroma ve tat veren bile-
şenler olup, bunun yanında fındığın 
yapısında bulunan diğer bileşenler 
de kısmen fındığın lezzetine katkı 
yapmaktadırlar. Kavrulmuş fındığın 
daha lezzetli olmasının nedeni ise, 
kavrulmanın etkisiyle yeni aromatik 
bileşenlerin sayısının ve miktarının 
artmasından kaynaklanmaktadır.
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Tüketiciye hakkını aramada 
kolaylıklar tanınmıştır. 
Tüketici mahkemeleri 
harçtan muaf tutulmuştur. 
Ayrıca, tüketicinin kolayca 
ulaşabileceği Tüketici 
Sorunları Hakem Heyetleri 
oluşturulmuştur. 

TÜKETİCİNİN HAKLARI
VE HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLEME

Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik 
ve sosyal alanlardaki gelişmeler, 
güçlü satıcılar karşısında daha zayıf 
durumda olan tüketicilerin bilinçlen-
dirilmesi, korunması ve örgütlenmesi 
gereğini ortaya çıkartmıştır. 

Tüketici hakları alanında dünyada 
yaşanan gelişmeler sonucunda 1985 
yılında AT Konseyi Evrensel Tüketici 
Hakkını kabul ve ilan etmiştir. Ülkeler 
iç hukuklarında bu temel hakları gü-
venceye almaya yönelik yasal düzen-
lemeler yapmışlardır. Hukukumuzda 
ise, öncelikle Anayasal düzenleme 
yapılmış ve Anayasamızın 72. mad-
desi ile devlete tüketicileri koruyucu 
ve aydınlatıcı tedbirleri almak, tüketi-
cilerin kendilerini koruyucu girişimleri-
ni teşvik etmek görevi verilmiştir. Hem 
evrensel tüketici haklarının iç hukukta 
yasal düzenleme ile güvenceye 
alınması hem de Anayasa ile verilen 
görevin yerine getirilmesi amacı ile 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun hazırlanmıştır.

Tüketici’nin satın aldığı ayıplı mal ile 
ilgili hakları 4077 sayılı yasada açık 
olarak düzenlenmiştir. 4077 Sayılı 

Kanun’un 4’üncü maddesinde ayıp 
kavramı açıklanmıştır. Ayıp, tüketici-
nin kullanmak amacıyla satın aldığı 
malda meydana gelen ve maldan 
tamamen ya da gerektiği gibi yarar-
lanılmasını engelleyen eksikliklerdir. 
Bir malın ayıplı sayılması için 4’üncü 
maddenin birinci fıkrasında yer alan 
tüm unsurların birlikte gerçekleşmesi 
şart değildir. Bu unsurlardan birisinin 
olmaması halinde mal ayıplı sayılır. 
Buna göre; satılan ürünün ambalajın-
da, etiketinde, tanıtma ve kullanma 
kılavuzunda veya ürünle ilgili reklâm 
ve ilanlarda satıcı tarafından belirtilen 
hususların ve özelliklerin üründe bu-
lunması şarttır. Aksi halde mal ayıplı 
sayılacaktır.

Malın ayıplı çıkması halinde tüketici-
nin seçimlik hakları vardır. Bu seçimlik 
haklarından birini kullanabilecektir. 

1 - Sözleşmeden Dönme Kanunu “be-
del iadesini de içeren sözleşmeden 
dönme” olarak tanımlanan haktır. 

2- Malın Ayıpsız Misli ile 
Değiştirilmesi Tüketiciye, ayıplı malın 
yenisi ile değiştirilmesini talep hakkı 

AV. nuRİ KARAMAn
HUDER GİRESUN şUBE BAşKANı
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tanınmış bulunmaktadır. 
3- Ayıp Oranında Bedel İndirimi 
Tüketici, malı ayıplı hali ile kabul et-
mekle beraber maldaki ayıp oranında 
bedelden indirim yapılmasını talep 
edebilir. 

4- Ayıbın Ücretsiz Olarak Giderilmesi 
(Ücretsiz Onarım) tüketiciye tanınan 
bir diğer seçimlik hak ise ayıbın ücret-
siz olarak giderilmesini talep etmektir. 

Ayıplı mala ilişkin hakların kullanı-
mında süreler tüketicinin açık ayıbı 
ihbar süresi, malın teslim tarihinden 
itibaren 30 gündür. Ayıbın gizli 
olması durumunda tüketicinin ayıbı 
ihbar etmesi malın teslim tarihin-
den itibaren azami iki yıllık süre 
ile sınırlıdır. Her ne kadar yasada 
“zaman aşımı” olarak tanımlansa da 
bu süre hak düşürücü bir süredir. Bu 
süre, konut ve tatil amaçlı taşınmaz-
larda 5 yıldır. Ayıplı malın neden 

olduğu zararların giderimi 3 yıllık 
süre içerisinde talep edilebilir. Bu 
süre, zarar görenin maldaki ayıbı ve 
imalatçının/ üreticinin kim olduğu-
nu öğrendiği veya öğrenebileceği 
günden itibaren başlar. Bu talepler, 
malın piyasaya sürüldüğü tarihten 
itibaren 1 0 yıl içerisinde yapılmalı-
dır. Ayıp, tüketiciden satıcının ağır 
kusuru ya da hile ile gizlenmişse bu 
süre uygulanmaz.

Tüketiciye hakkını aramada kolaylık-
lar tanınmıştır. Tüketici mahkemeleri 
harçtan muaf tutulmuştur. Ayrıca, 
tüketicinin kolayca ulaşabileceği 
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 
oluşturulmuştur.  4077 Sayılı 
Kanun’un 22.maddesinde ve bu 
madde uyarınca çıkartılan Hakem 
Heyetleri Yönetmeliği’nde düzenlen-
miştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
il ve ilçe merkezlerinde, bu kanunun 
uygulamasından doğan uyuşmazlıkla-

ra çözüm bulmak amacıyla en az bir 
tüketici sorunları hakem heyeti oluş-
turmakla görevlidir. Niteliği tüketici 
işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların 
basit ve kolay yoldan çözümlenmesi 
için kurulmuştur. Mahkeme değildir. 
(Anayasa Mahkemesi 31.05.2007 
T. 2007/53/61E.K.sayılı kararı) 

4077 sayılı Kanun kapsamında olan 
ve 25’inci maddede cezai yaptırı-
ma bağlanmış hususlar dışındaki 
tüm uyuşmazlıklar, tüketici sorunları 
hakem heyetlerinin görev ve yetkileri 
kapsamındadır. Belli miktarın altında 
bulunan uyuşmazlıklarda tüketici 
sorunları hakem heyetlerine başvuru 
zorunludur. 

Görüldüğü gibi, tüketicilere yasal 
düzenlemelerle  uyuşmazlıkları kısa 
sürede çözüme kavuşturma olanakla-
rı tanınmış, mağduriyetlerin önlenme-
si amaçlanmıştır.
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Sezonun ilk ayında 28 bin ton
fındık ihraç edildi
2017/2018 fındık ihracat sezonunun ilk ayı olan Eylül’de, 28 bin ton fındık ihracatı 
karşılığında 187 milyon dolar gelir elde edildi.

2017/2018 fındık ihracat sezonunun ilk 
ayı olan Eylül’de 28 bin 111 ton iç fın-
dık ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat 
karşılığında ise 187 milyon 458 bin 888 
dolar döviz girdisi sağlandı. Geçtiğimiz 
yıl Eylül ayında gerçekleşen ihracat 14 
bin 855 ton olmuştu. Bu yıl sezonun ilk 
ayında 13 bin 256 tonluk bir artış sağ-
lanmış olması ihracatçılar tarafından 
sevindirici bir gelişme olarak karşılandı. 
İhracatçılar artışın sezon sonu itibarı ile 
de gerçekleşmesini umduklarını dile ge-
tirdiler.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
İlyas Edip Sevinç, ihracatçılar olarak 
nihai hedeflerinin Türk fındığının tama-
mını ihraç etmek olduğunu açıkladı. İlk 
verilerden aldıkları güçle bu yıl yüksek 
miktarda fındık ihraç etmeyi hedefle-
diklerini belirten Sevinç, iç tüketimin de 
katkısı ile sezon sonunda ülkemiz elinde 
önemli miktarda fındık kalmamasının en 

büyük temennileri olduğunu vurguladı.
İlyas Edip Sevinç son olarak, tüm pay-
daşların ve özellikle devletin ortak strate-
jik hedefinin; sürdürülebilirliğin sağlana-
cağı bir şekilde dünya fındık tüketiminin 
artırılmasının sağlanması ve artan tüke-
timin Türkiye orjinli fındıklarla karşılana-
bilmesi için gerekli üretim artışı çalışma-
larına şimdiden başlanması gerektiğine 
dikkat çekti. 
Öte yandan Türkiye’nin Eylül ayı genel 
ihracatı da sevindirdi. Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Eylül 
ayında ihracat bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 8,9 artışla 11 milyar 337 
milyon dolar oldu. Son bir yıllık ihracat 
da yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon 
dolara ulaştı. Bu yılın ilk dokuz ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
10,6 artışla 114 milyar 661 milyon dolar 
olan ihracat, son 12 aylık dönemde de bir 
önceki yıla göre yüzde 9 artışla 153 mil-
yar 24 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin 

miktar bazında ihracatı da Eylül ayında 
yüzde 2,1 artarak 8,6 milyon ton olurken, 
ilk dokuz ayda yüzde 11,7 artış gösterdi.
Eylül ayında en fazla ihracatı 2 milyar 
152 milyon dolarla yine otomotiv ya-
parken, sektörün ihracatı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Yılın ilk 
dokuz aylık döneminde de ihracatı sırtla-
yan otomotiv, söz konusu dönemde 196 
ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir 
rekora da imza atmış oldu. Eylül ayı ih-
racatında otomotivi 1 milyar 295 milyon 
dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1 
milyar 280 milyon dolarla kimyevi mad-
deler sektörleri takip etti.

Fındık artışta ilk üç sektör 
arasında
Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşa-
yan sektörler; ihracatını beş katına çıka-
ran Gemi ve Yat, yüzde 69 artıran Tütün 
ile yüzde 33 artıran Fındık sektörleri 
oldu. Özellikle Gemi ve Yat sektörünün 
yıl başından bu yana başarılı bir şekilde 
ihracatına devam etmesiyle Türkiye, lüks 
sınıfa giren yat ihracatında artık küre-
sel bir oyuncu haline dönüştü. Tütün ve 
fındık sektörlerinde hasat dönemine gi-
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Sektörler 01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)

2015-2016  2016-2017 Değ. Pay (%)

Fındık ve Mamulleri 2.628.590 1.972.254 -24,97% 136,00%

Tarım Sektörü 20.308.216 20.501.699 0,95% 1415,00%

Sanayi Sektörü 108.247.245 111.125.476 2,66% 7670,00%

Madencilik 3.808.535 4.061.589 6,64% 280,00%

İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.093.265 9.188.314 1,05% 634,00%

TÜRKİYE TOPLAM İHRACATI 141.457.261 144.877.078 2,42% 100,00%

 

Ülkeler eYlÜl

2016 2017 Deg. Pay (%)

ALMANYA 37.836 57.352 51,58% 31,17% 

İTALYA 34.490 29.881 -13,36% 16,24% 

FRANSA 8.703 16.931 94,55% 9,20% 

POLONYA 1.834 10.075 449,24% 5,48% 

AVUSTURYA 6.777 8.214 21,21% 4,46% 

HOLLANDA 5.835 6.748 15,63% 3,67% 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2.029 4.868 139,93% 2,65% 

BELÇİKA 3.682 4.784 29,93% 2,60% 

İSVİÇRE 5.345 4.428 -17,16% 2,41% 

İSPANYA 2.849 4.418 55,07% 2,40% 

İLK 10 ÜLKE TOPLAM 109.380 147.698 35,03% 80,28% 

DİĞER ÜLKELER 28.493 36.281 27,33% 19,72% 

GENEL TOPLAM 137.873 183.979 33,44% 100,00% 

tÜrkİYe’NİN geNel İHrAcAtıNDA fıNDık İHrAcAtıNıN Yerİ ( BİN $ )

tÜrkİYe geNelİ fıNDık ve MAMUllerİ İHrAcAtıNDA İlk 10 Ülke (BİN $)

rildiği için ihracatlarında önemli artışlar 
yaşandı. Genel ihracat verilerine göre 
tarım ihracatı yüzde 6,9, Sanayi ürünleri 
ihracatı yüzde 8,9 ve Madencilik ürünleri 
ihracatı da yüzde 17,8 arttı.

AB’ye ihracat yüzde 10,2 arttı
Ülke grubu bazında bakıldığında Eylül 
ayı ihracatı AB’ye yüzde 10,2 artarken, 
AB’nin ihracattaki payı da yüzde 51,6 
oldu. AB’den sonra en çok ihracat ger-
çekleştirilen Orta Doğu pazarına ihracat 
ise yüzde 7,8 azaldı. Uzak pazarlara ihra-
catta ise Eylül’de çift haneli artışlar görül-
dü. Bu kapsamda Kuzey Amerika’ya ihra-
cat yüzde 31,1, Uzak Doğu’ya yüzde 26,5, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da yer al-
dığı Okyanusya Ülkelerine ise yüzde 28,4 
artış gösterdi. Bu yılın ilk dokuz ayında 
ise en büyük ülke grubu olan AB’ye ih-
racat 5,4 milyar dolar artış kaydederken, 
ilk dokuz aydaki en yüksek artış oranı ise 
yüzde 38,8 ile Orta ve Güney Amerika 
ülkelerine yaşandı. Ayrıca ihracat pa-
zarları bazında Eylül ayında 139 ülke ve 
bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat ya-
pılan ilk beş ülkeden Almanya’ya yüzde 
8,3, İngiltere’ye yüzde 14, ABD’ye yüzde 
36,5, İtalya’ya yüzde 1,5 ve Irak’a yüzde 
2,2 artış kaydedildi. Eylülde en fazla ihra-
cat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek 
artış ise yüzde 54 ile yine Rusya’ya oldu.
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İSTATİSTİK

ANA 
SINIFLANDIRMA

ALT SINIFLANDIRMA
EYLÜL

2016 2017 Değişim Pay (%)

İÇ FINDIK 69.400 105.279 51,70 57,22

Fındık ve Mamulleri

İŞLENMİŞ FINDIK 68.367 78.441 14,74 42,64

KABUKLU FINDIK 0 145 N/A 0,08

BİTKİSEL YAĞLAR 106 115 8,03 0,06

GENEL TOPLAM 137.873 183.979 33,44 100

ANA 
SINIFLANDIRMA

ALT SINIFLANDIRMA
EYLÜL

2016 2017 Değişim Pay (%)

İÇ FINDIK 7.032 16.287 131,61 58,99 

Fındık ve Mamulleri

İŞLENMİŞ FINDIK 7.703 11.248 46,02 40,74 

KABUKLU FINDIK 0 44 N/A 0,16 

BİTKİSEL YAĞLAR 15 30 108,10 0,11 

GENEL TOPLAM 14.750 27.610 87,19 100

MAl grUPlArı BAZıNDA tÜrkİYe geNelİ fıNDık ve MAMUllerİ İHrAcAtı (BİN $)

MAl grUPlArı BAZıNDA tÜrkİYe geNelİ fıNDık ve MAMUllerİ İHrAcAtı (toN)

Sektörel 
Birlikler

01 EKİM – 30 EYLÜL (12 Aylık) 

2015-2016 2016-2017 Değ. Pay (%)

KİB 1.294.355 1.060.790 -18,04 54,73 

İİB 737.758 755.334 2,38 38,97 

Diğer 99.680 122.163 22,55 6,30 

Genel toplam 2.131.794 1.938.287 -9,08 100

geNel Sekreterlİklere göre 12 AYlık İHrAcAt (BİN $)



Giresun Ticaret Borsası

*Not: İlgili dönem ortalama MB Dolar Satış Kuru baz alınarak hesaplanmıştır.

Sektörel BAZDA İHrAcAt rAkAMlArı - 1.000 tl   
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 tÜrkİYe fıNDık İHrAcAtıNDA İlk 10 ÜrÜN  (BİN $)

İSTATİSTİK

YıllAr İtİBArı İle tÜrkİYe İHrAcAtı 2004-2017 ( milyar $)
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Giresun Ticaret Borsası

YıllArA göre fıNDık ve tÜrkİYe İHrAcAtı 

2017 İtİBArıYlA tÜrkİYe fıNDık ÜretİM AlANlArı (HektAr) 2016 İtİBArıYlA DÜNYA fıNDık ÜretİM AlANlArı (HektAr) 

İller AlAN (HA) DeğİşİM (%)

gİreSUN 117.729 -0,06

orDU 227.121 0,00

SAMSUN 89.370 -8,19

SİNoP 1.686 0,00

trABZoN 65.485 0,00

rİZe 3.607 0,00

gÜMÜşHANe 817 7,22

ArtvİN 8.063 -0,73

DÜZce 62.706 0,03

BolU 1.250 900,00

SAkArYA 71.328 -10,57

kocAelİ 8.433 0,00

ZoNgUlDAk 23.633 0,16

BArtıN 6.000 -1,75

kAStAMoNU 7.490 3,85

Ülkeler AlAN (HA) DeğİşİM (%)

tÜrkİYe* 697.518 -2,12

İtAlYA 71.000 1,06

İSPANYA 20.000 -20,00

A.B.D. 12.200 6,44

AZerBAYcAN 21.000 -5,38

gÜrcİStAN 23.000 91,67

Dİğerlerİ 54.450 36,13

geNel toPlAM 898.284 0,53

* 2017 YILI RAKAMLARI

*İLK 9 AY İTİBARI İLE
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İSTATİSTİK

BorSAlArDA SeZoNlArA göre gerÇekleşeN HAZır MÜStAHSİl SAtışı 
kABUklU fıNDık MİktArlArı ve orANlArı

SoN 10 YılıN tÜrkİYe fıNDık İHrAcAtı tUtAr (US DolAr) SoN 10 YılıN tÜrkİYe fıNDık MİktArı (toN)

2016 2017*

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 
TARİHLERİNDE 228,5 BİN TON 

FINDIK İHRAÇ EDİLDİ.

(* AĞUSTOS 2017 SONUNA KADAR)
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