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BA!KAN’DAN

Giresun Ticaret Borsası

2023 SA!LIK, ESENL"K VE 
BEREKET GET"RS"N

!

Fındık Dergisi Dostları hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Biliyorsunuz Ekim ayı içerisinde Oda ve Borsalarda tatlı bir 
rekabetle seçimlerimizi tamamladık. Rekabetin olması temsil 
etti"imiz kurumların de"erli oldu"unun bir göstergesi 
oldu"unu teyit ediyor. Ancak seçim sürecini tamamlayarak artık 
önümüze bakma zamanı diye dü#ünüyor ve yakla#ık 100. Yılına 
do"ru emin adımlarla ilerleyen Borsamızın kendine ve üyeler-
ine yakı#ır yeni #eyleri konu#uyor olaca"ı bir sinerjiyi hep birlik-
te ya#amamız gerekti"ini dü#ünüyorum. Bu amaçla üyelerimiz-
in hepsi ile ailenin birer bireyi olarak kar#ılıklı etkile#imle 
kurumumuzu en iyi yerlere getirece"imize inanıyorum.

Bunun yanında Türk Fındı"ı adına yeni projeleri 
gerçekle#tirmek arzusunda olaca"ız bu yeni dönemde fındıkta-
ki üretim, ticaret ve ihracat potansiyelini rekabet etti"imiz 
ülkelerden daha iyi yerlere hep birlikte götürmemiz gerekiyor.

Yeni pazarlar için üyelerimizle birlikte Uluslararası 
Rekabetçili"in Geli#tirilmesi Projesi’ni yürürlü"e koymu# 
bulunuyoruz. Bu amaçla özellikle fındık ticaretinin yeni 
pazarlara giri#ini sa"lamak için çaba sarfedece"iz ve buna 
mecbur oldu"umuzu dü#ünüyorum.

Özellikle Giresun Kalite çe#idinin dünya pazarlarından daha 
fazla getiri sa"laması için yürürlü"e koydu"umuz Made in 
Giresun Kalite Giresun Ticaret Borsası markalı ürünlerin 
kullanımını artırmayı bu amaç do"rultusunda birinci hedef 
tutarak çalı#malarımızı bu dönemde hızlandırmayı hede$iy-
oruz.

Giresun Kalite marka bilinirli"inin artırılması için yurt içi ve yurt 
dı#ı piyasalardaki tanıtım faaliyetlerimizi artırarak faaliyetlerim-
izi buna göre planlıyor olaca"ız. Buna mukabil fındık ta üretim 
aya"ının da ülkemiz aleyhine geli#memesi için de karar vericil-
ere alması gereken tedbirleri de hatırlatıyor olaca"ız.

100. Yılını kutlamaya ramak kala olan Giresun Ticaret Borsası’nın 
yeni projelere yelken açtı"ı bir dönemi ba#latmanın öz güveni-
yle tüm üyelerimize ve fındık dostlarını en derin sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Hamza BÖLÜK
YÖNET!M KURULU BA"KANI
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GRAF!K TASARIM
RESUL O#UZHAN

G!RESUN T!CARET BORSASI TARAFINDAN 
ÜÇ AYDA B!R YAYIMLANIR VE ÜCRETS!Z 
DA#ITILIR. GTB FINDIK DERG!S!NDE YER 

ALAN !MZALI YAZILAR, YAZARLARIN 
K!"!SEL GÖRÜ"LER!D!R,

G!RESUN T!CARET BORSASI’NI BA#LAMAZ.
GTB FINDIK DERG!S!NDE YER ALAN YAZI VE 
FOTO#RAFLARIN HER TÜRLÜ TEL!F HAKKI

G!RESUN T!CARET BORSASI’NA A!TT!R. 
!Z!N ALINMADAN, KAYNAK GÖSTER!LEREK 

DAH! !KT!BAS ED!LEMEZ.

!Ç !NDEK !LER

SAKARYA T!CARET VE SANAY! ODASINA Z!YARET

2022-2023 MAHSUL YILI FINDIK
F!YATI AÇIKLANDI

4

8

Sakarya'da bu yıl 2. 
düzenlenecek Dünya 
Fındık Haftası etkinlikleri 
için ziyaret etti!imiz 
Sakarya Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Ba"kanı Akgün 
ALTU# Beyefendiye 
misa$rperverli!i ve 
etkinliklere yapaca!ı 
destekler için te"ekkür 
ediyoruz.

Cumhurba"kanımız Sayın Recep Tayyip ERDO#AN tarafından 
kilogramı 54 TL olarak açıklanan 2022 Kabuklu Fındık alım 
$yatlarının; Üyelerimiz ve üreticilerimiz ile tüm fındık sektörüne 
hayırlı olmasını diliyor.



Giresun Ticaret Borsası

ÜYE !ST!"ARE TOPLANTISI VE
ÖDÜL TÖREN!

G!RESUN TOMBUL FINDI#I’NA AB TESC!L!

!HRACAT 
"AMP!YONLARI 2021

10

7

12

Giresun Ticaret Borsası Meclis Ba"kanı Ertaç Öztürk ve Yönetim 
Kurulu Ba"kanı Hamza Bölük Ba"kanlı!ında, Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri ile Borsa Üyelerinin katılımı ile her sene oldu!u 
gibi bu sene de 2022-2023 Fındık Sezonu öncesi geleneksel 
isti"are toplantımızı gerçekle"tirdik.

Avrupa Birli!i (AB), Giresun Tombul 
Fındı!ı'nı tescilli co!ra$ i"aret olarak 
kabul etti.
AB Komisyonu, Türkiye'den Giresun 
Tombul Fındı!ı'nın tescil sürecinin 
tamamlandı!ını açıkladı.
Açıklamada, AB Komisyonu'nun Gire-
sun Tombul Fındı!ı'nı men"e korumalı 
isim siciline eklenmeyi onayladı!ı 
bildirildi.

Türkiye %hracatçılar 
Meclisi’nin (T%M) hazır-
ladı!ı “ihracat &ampiyon-
ları-2021” listesinde, 
geçmi" yıllarda oldu!u 
gibi bu senede yerlerini 
alan 2 güzide $rmamız; 
Yavuzkan Hazel Gıda 
San. ve Tic. Ltd. &ti. Ülke 
genel sıralamasında 163. 
olarak, Yavuz Gıda 
San. ve Tic. A.&. ise yine 
ülke genel sıralamasında 
217. olarak ba"arılarını 
yinelediler.
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2022- 2023 MAHSUL YILI FINDIK 
F"YATI AÇIKLANDI

AL" KARA’YA
Z"YARET

Cumhurba!kanımız Sayın Recep Tayyip ERDO"AN tarafından kilogramı 54 TL olarak açıklanan 2022 Kabuklu
 Fındık alım #yatlarının; Üyelerimiz ve üreticilerimiz ile tüm fındık sektörüne hayırlı olmasını diliyor, ba!ta 
Cumhurba!kanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Bölge Milletvekillerimize ve TMO Genel 
Müdürümüz ile eme$i geçen herkese te!ekkür ederiz.

Hamza BÖLÜK
Yönetim Kurulu Ba!kanı

 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli$i'nin 21. 
Ola$an Genel Kurulu’nda, Giresun Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Ba!kanlı$ı'na yeniden 
seçilerek güven tazeleyen Sayın Ali Kara ve 
Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunduk. Ba!kanımızı ve ekibini tebrik 
eder, çalı!malarında ba!arılar dileriz.



BELED"YE BA#KANI BORSA Z"YARET"

ISO 2. 500’DE YER"N" ALAN F"RMALARIMIZ

Giresun Ticaret Borsası

%stanbul Sanayi Odası tarafından her yıl oldu$u 
üzere Türkiye'nin %kinci 500 Sanayi Kurulu!u 
listesi yayımlandı ve bu listeye Giresun Ticaret 
Borsası Üyeleri arasından Borsamızın çok kıymetli 
!u üyeleri sıralamaya girdi:
198. sırada Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Mad. San. 
ve Paz. Ltd. &ti. 325. sırada Karadere Tarım Ürün-
leri Gıda San. ve Tic. Ltd. &ti.
478. sırada Öztürk Fındık Gıda Petrol Tarım Ürün-
leri Turizm Nakliyat %n!aat Sanayi ve Ticaret Limit-
ed &irketi Kıymetli Üye !irketlerimizin ba!ta #rma 
sahipleri ve yöneticileri olmak üzere bu ba!arıda 
eme$i geçen tüm çalı!anlarını  tebrik ediyor, 
ba!arılarının devamını diliyoruz.  Üyelerimizin bu 
vesileyle %limize sa$ladıkları çok önemli katkılar 
için kendilerine te!ekkür ediyoruz.
 

Giresun Belediye Ba!kanı Sn. Av. Aytekin &ENL%KO"LU ve beraberindeki heyeti Borsamızda a$ırladık ve 
bayramla!tık. Nazik ziyaretleri için kendilerine ve heyetine te!ekkür ediyoruz.



TÜB"TAK MAM FINDIK ÇALI#TAYI
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TÜB%TAK Marmara Ara!tırma Merkezi ve Giresun Üniversitesi i!birli$inde, 27-28 Haziran 2022 Tarihlerinde 
Gebze/Kocaeli'nde, Fındık Çalı!tayı Programında; Ülkemizin Stratejik Ürünü Fındık: Önemi ve Gelece$i 
Çalı!tayı Çıktılarının De$erlendirmesine katkıda bulunduk. Programın devamında, Giresun Üniversitesi'nin 
Fındık'ta tematik üniversite olması hasabiyle Devlet tarafından gerçekle!tirilmesi planlanan vizyoner projeler ve 
bu proje #kirlerinin alt ba!lıklarının geli!tirilmesine Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük'ün katılımları ile 
destek sa$ladık. Aynı zamanda Giresun Ticaret Borsası olarak yerel orta$ı bulundu$umuz IPA-INNOFOOD 
Gıda Sektörünün Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılması için Ara!tırma ve %novasyon Tesislerinin Geli!tirilmesi 
için kurulan tesisleri yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Yapılan tesislerin Ülkemizin Gıda sektöründeki ilerlemes-
ine ve katma de$erli ürün geli!tirilmesine sa$layaca$ı katkıyı bizatihi hem!ehrimiz TÜB%TAK MAM Ba!kan 
Danı!manı Ara!tırmacı Doç.Dr. Cesarettin ALA&ALVAR Beyefendinin takdimleriyle gururlanarak mü!ahede 
ettik. Gerek Fındık'ta üretilecek projelerin ülkemizin aydınlık gelece$ine katkılar sunmasını diliyor, gerekse 
TÜB%TAK Yerle!kesinde Ülkemiz adına çok önemli projelerin gerçekle!tirildi$ini ve gerçekle!tirme arzusunda 
bulunan bir ekibin bulundu$unu görerek hepsine ba!arılar diliyoruz



"Y" PART" GENEL BA#KAN YARDIMCISI 
PROF. DR. ÜM"T ÖZLALE’DEN BORSAMIZA
Z"YARET

"HRACAT #AMP"YONLARI 2021

Giresun Ticaret Borsası

%Y% Parti Genel Ba!kan Yardımcıları; Prof. Dr. Ümit ÖZLALE (Kalkınma Politikaları Ba!kanı) ve Prof. Dr. Bilge 
YILMAZ (Ekonomi Politikaları Ba!kanı) ve beraberindeki heyeti borsamızda a$ırladık. Fındık Sektörünün kısa, 
orta ve uzun projeksiyonlu planları ve sektörün içinde bulundu$u bugünkü durumu kendileriyle mü!ahede ettik. 
Nazik ziyaretleri için kendilerine ve de$erli heyetine te!ekkür ediyoruz.

Türkiye %hracatçılar Meclisi’nin (T%M) hazırladı$ı “ihracat 
&ampiyonları-2021” listesinde, geçmi! yıllarda oldu$u gibi 
bu senede yerlerini alan 2 güzide #rmamız; Yavuzkan 
Hazel Gıda San. ve Tic. Ltd. &ti. Ülke genel sıralamasında 
163. olarak, Yavuz Gıda San. ve Tic. A.&. ise yine ülke genel 
sıralamasında 217. olarak ba!arılarını yinelediler.
Ülkemize de$er kazandırmaya var gücüyle çalı!maya 
devam ederek gö$sümüzü kabartan ve bu haklı gururu bize 
ya!atan ilimizin göz bebe$i #rmalarımıza Giresun Ticaret 
Borsasının üyesi olmaları hasebiyle ayrıca te!ekkürü bir 

borç biliriz. Bölge ve %limiz özelinde de çok stratejik ve vazgeçilmez ihraç ürünümüz olan fındı$ımıza kattıkları 
bu de$er nedeniyle, kıymetli üyelerimizin kurucuları ba!ta olmak üzere bu tabloda eme$i bulunan tüm çalı!an-
larını tebrik ediyor, ba!arılarının daim, kazançlarının bol ve bereketli olmasını diliyoruz. 



SAKARYA BELED"YE BA#KANI EKREM
YÜCE’YE Z"YARET

SAKARYA T"CARET 
VE SANAY" ODASINI 
Z"YARET

Sakarya'da bu yıl 2 ncisi düzenlenecek Dünya Fındık Ha'ası etkinlikleri için ziyaret etti$imiz Sakarya Büyük!ehir 
Belediye Ba!kanı Ekrem YÜCE Beyefendiye misa#rperverli$i ve etkinliklere yapaca$ı destekler için te!ekkür 
ediyoruz.

Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ba!kanı 
Sn. Nurettin KARSLIO"LU ve beraberindeki 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden olu!an 
heyeti Borsamızda a$ırladık. Nazik ziyaretleri 
için kendilerine ve heyetine te!ekkür ediyoruz.
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Giresun Ticaret Borsası

SAKARYA T"CARET 
BORSASI HEYET"N" 
A!IRLADIK
Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ba!kanı Sn. 
Nurettin KARSLIO"LU ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyelerinden olu!an heyeti Borsamız-
da a$ırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine ve 
heyetine te!ekkür ediyoruz.

Sakarya'da bu yıl 2 ncisi düzenlenecek Dünya Fındık Ha'ası etkinlikleri için ziyaret etti$imiz Sakarya Üniversite-
si Rektörü Prof.Dr. Fatih SAVA&AN Beyefendiye misa#rperverli$i ve etkinliklere yapaca$ı destekler için 
te!ekkür ediyoruz.

SAKARYA ÜN"VERS"TES" 
REKTÖRÜNÜ Z"YARET
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ÜYE "ST"#ARE TOPLANTISI VE ÖDÜL TÖREN"
Giresun Ticaret Borsası Meclis Ba!kanı Ertaç Öztürk ve Yönetim Kurulu 
Ba!kanı Hamza Bölük Ba!kanlı$ında, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 
ile Borsa Üyelerinin katılımı ile her sene oldu$u gibi bu sene de 2022-2023 
Fındık Sezonu öncesi geleneksel isti!are toplantımızı gerçekle!tirdik.
Toplantıda yeni fındık sezonu öncesi beklentiler, sorunlar ve çözüm öneril-
eri üzerine kar!ılıklı #kir alı!veri!inde bulunduk. Sa$lıklı, bereketli ve bol 
kazançlı bir sezon olması için kar!ılıklı iyi dilekler çerçevesinde 
gerçekle!tirilen toplantımızda, hasadına yakla!tı$ımız yeni fındık 

sezonunun üreticilerimiz ba!ta olmak üzere, Üyelerimiz ve tüm fındık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz.
Toplantı sonunda, Giresun Ticaret Borsası’nın üyeleri olmalarından gurur duydu$umuz 
%SO TÜRK%YE’nin 500 BÜYÜK SANAY% KURULU&U-2021 ve %SO TÜRK%YE’N%N %K%NC% 500 BÜYÜK 
SANAY% KURULU&U-2021 ara!tırma sonuçlarına göre sıralamaya giren üyelerimize ödüllerini takdim 
ettik.

Tören çerçevesinde; Türkiye’nin 500 BÜYÜK SANAY% KURULU&U-2021 
ara!tırmasında 378 inci olan Yavuzkan Hazel Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
&irketi ortaklarından Mahmut Can YAVUZ Bey’e ödülünü Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk ve Yönetim Kurulu 
Ba!kanımız Hamza Bölük tarafından takdimi-
ni gerçekle!tirdik. 
Yine bu çerçevede; Türkiye’nin %K%NC% 500 
BÜYÜK SANAY% KURULU&U-2021 ara!tır-

masında 198 inci olan Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Mad. San. ve Paz. Ltd. &ti. 
ortaklarından Halil AK Bey’e ödülünü Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk ve Yönetim Kurulu 
Ba!kanımız Hamza Bölük tarafından takdimini gerçekle!tirdik. Törenin 
devamında; 
Türkiye’nin %K%NC% 500 BÜYÜK SANAY% KURULU&U-2021 ara!tırmasın-
da 325 inci olan Karadere Tarım Ürünleri 
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited &irketi Alım 
Müdürü Halil TÖS Bey’e ödülünü Meclis 

Ba!kanımız Ertaç Öztürk ve Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük 
tarafından takdimini gerçekle!tirdik.
Türkiye’nin %K%NC% 500 BÜYÜK SANAY% KURULU&U-2021 ara!tırmasın-
da 478 inci olan Öztürk Fındık Gıda Petrol Tar .Ür. Turizm Nak. %n!. San. ve 
Tic. Ltd. &ti. ortaklarından Cüneyt ÖZTÜRK Bey’e de ödülünü yine Meclis 

Ba!kanımız Ertaç Öztürk ve Yönetim Kurulu 
Ba!kanımız Hamza Bölük tarafından takdimi-
ni gerçekle!tirdik.
Daha sonra tüm ödül alanlarla Meclis ve Yöne-
tim Kurulu üyelerimizle birlikte toplu foto$raf 
çektirerek günü anısını ölümsüzle!tirdik.
Giresun Ekonomisinde fındı$ın önemi herkes 
tarafından biliniyor, bizlerde %limizde Fındık 
Ekonomisine yön veren bir meslek kurulu!u 
olarak ödül alan üyelerimizi kutluyor, in!allah 
sayılarının gelecek senelerde daha da artmasını 
ve mevcut konumlarının daha iyi yerlere gelme-
sini temenni ediyoruz



Giresun Ticaret Borsası

FINDIK HASADINDA ÇALI#ACAK "#Ç" VE 
PATOZ ÜCRETLER" BEL"RLEND"

Giresun %linde fındık hasadında 
çalı!acak i!çi ücretleri ve patoz ücretleri 
belirlendi. %!çilere yaptıkları i!e göre 
asgari 216 ile 290 lira arasında günlük 
ücret ödenecek. Fındık toplamak 
amacıyla, bulundukları illerden ilimize 
gelecek olan vatanda!ların ma$dur 
edilmemeleri amacıyla günlük çalı!ma 
ücretlerinin belirlenmesi hususunda 
a!a$ıda maddeler halinde belirtilen 
konular üzerinde görü!me yapılarak 
kararlar alındı.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven 
Ba!kanlı$ında yapılan toplantıya, 
fındık tarımının yapıldı$ı ilke Kaymaka-
mları, Belediye Ba!kanları, Kamu 
kurumlarının temsilcileri, Ziraat 
Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret 
Borsası, Fiskobirlik yöneticileri ile 
fındık tarımında çalı!an i!çi temsilcileri 
katıldı.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrısev-
en,Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lı$ının, asgari ücretin altında ücretle 
i!çi çalı!tırılamamasına yönelik 
denetimlerin hassasiyetle yapılmasını 
istedi$ini belirtti.
 

 Tanrıseven, “Amacımız Giresun’un en 
önemli de$erlerinden olan fındı$ın en 
iyi !ekilde de$erlendirilmesini 
sa$lamak, öte yandan mevsimlik tarım 
i!çisinin de hak etti$i ücreti alması 
oldu$unu kaydetti.
ALINAN KARARLAR
Toplantıda Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun günlük ücretin 215,70 
TL ve aylık bürüt 6.471,00 TL olarak 
belirledi$i göz önüne alınarak; çevre 
illerdeki #yatlar da dikkate alınarak 
2022 yılı Fındık hasadında çalı!acak 
i!çilerin ücretleri a!a$ıdaki !u !ekilde 
planlandı. 1- 2022 yılı hasat döneminde 
fındık toplama i!lerinde çalı!abilme 
kriterlerine uygun olanlardan ya! ve 
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın; 
- Yemek i!verene (Bahçe sahibine) ait 
olursa günlük 216 TL,
- Yemek %!çilere ait olursa günlük 245 
TL net ücret ödenmesine,
2- toplanan fındıkların ta!ınması i!inde 
çalı!acak çuvalcılara;
- Yemek i!verene ait olursa 260 TL net 
ücret ödenmesine, 

- Yemek i!çiye ait olursa 290 TL net ücret 
ödenmesine,
3-Hasat döneminde çalı!acak a!çılara 
245 TL net ücret ödenmesine,
4-  Patoz çekim ücretinin;
- Ton/Saat ba!ı 800 TL olarak ödenmes-
ine,
- Kg ba!ına 0,80 TL. olarak ödenmesine.
Komisyon tarafından oybirli$i ile 
belirlenen ücretlerin güncel asgari ücret 
dikkate alınarak belirlendi$i ve tavsiye 
niteli$inde oldu$u kaydedilerek bahçe 
sahibi (i!veren) ile i!çi arasında asgari 
ücretten az olmamak üzere ücret belirle-
mesi yapılabilece$i belirtildi.
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“2022 YILI FINDIK REKOLTES" 765 B"N 
287 TON OLARAK TAHM"N ED"LMEKTED"R”

Bakanlı$ın Twitter hesabından yapılan payla!ımda fındık 
rekoltesinin belirlendi$i kaydedildi.
Fındık rekolte tahmin komisyonları tarafından ülke gene-
linde yürütülen çalı!maların sonuçlandı$ı bildirilen 
açıklamada !u ifadelere yer verildi: "2022 yılı fındık rekoltesi 
önceki yıla göre yüzde 12 artı!la 765 bin 287 ton olarak 
tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalı!maları, fındık 
bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve 
gözlemler sonucunda sektörün tüm payda!larının 
katılımıyla yürütülmü!tür. Çi'çilerimize, sanayicilerimize, 
ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."

Tarım ve Orman Bakanlı#ı, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin 
edildi#ini açıkladı.

G"RESUN TOMBUL FINDI!I’NA AB TESC"L"
Avrupa Birli$i (AB), Giresun Tombul Fındı$ı'nı tescilli co$ra# i!aret olarak kabul etti.
AB Komisyonu, Türkiye'den Giresun Tombul Fındı$ı'nın tescil sürecinin tamamlandı$ını açıkladı.
Açıklamada, AB Komisyonu'nun Giresun Tombul Fındı$ı'nı men!e korumalı isim siciline eklenmeyi onayladı$ı 
bildirildi.
Giresun Tombul Fındı$ı tescilli co$ra# i!aretler arasına girmesiyle birlikte AB ülkelerinin tamamında koruma 
altına alınmı! oldu.
Söz konusu ürün, tescil belgeleri ve ürün !artnamelerinde yer alan yöntemlerle, ilgili bölgelerde üretilebilecek. 
Tescille birlikte Türkiye'nin AB’de tescilli co$ra# i!aretli ürün sayısı 8'e ula!tı.
Son kararlarla birlikte AB'nin co$ra# i!aret listesinde Türkiye'den "Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası", 
"Aydın %nciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Ta!köprü Sarımsa$ı", "Milas Zeytinya$ı", "Bayramiç 
Beyazı" ve "Giresun Tombul Fındı$ı" bulunuyor.
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G"RESUN’DA FINDIK HASAT 
TAR"HLER" BEL"RLEND"
Giresun'da fındık hasadının sahil kesimi için 14 A#ustos, orta kesim için 21 A#ustos 
ve yüksek kesim için 26 A#ustos olarak belirlendi#i bildirildi.

%l Tarım ve Orman Müdürlü$ünden 
yapılan açıklamada, 0-250 metre 
rakıma sahip sahil kesiminde hasa-
dın 14 A$ustos'ta ba!layaca$ı belir-
tildi. Hasadın 250-500 metre rakıma 
sahip orta kesimde 21 A$ustos ve 
500 metre üzeri rakımlı kesimlerde 
26 A$ustos'tan itibaren ba!lanaca$ı 
aktarılan açıklamada, !unlar 
kaydedildi: "Dalda bulunan fındı$ın 
nem oranının yüzde 30'un altına 
dü!mesi, fındık sert kabu$unun 
yüzde 75 oranında kızarması, danel-
erin sert kabu$unun içinden kolay-
ca çıkabilmesi, iç fındık zar renginin 
koyu krem rengine dönü!me-
si,sa$lam ve dolgun meyveleri 
ta!ıyan fındık dallarının sallandı$ı 
zaman mevcut meyvelerin yüzde  

75 inin daldan döküldü$ü belirlen-
ince hasadın ba!lanması gerekir." 
Açıklamada, fındıkta a(atoksinin 
önlenmesi amacıyla yapılması 
gerekenler ise !öyle aktarıldı: 
"Fındıkta a(atoksin olu!maması 
için toplama tarihi resmi olarak 
ilan edildi$i tarihten önce toplanıl-
mamalıdır. Hasat sırasında çe!itler 
birbiri ile karı!tırılmamalıdır. 
Erkenci çe!itler ile geçici çe!itler 
ayrı ayrı hasat edilmelidir. Yere 
dökülen fındık bekletilmeden 
toplanmalıdır. Toplanan zuru(u 
fındıklar çuvalda kızı!maya 
meydan vermeden harmana 
bo!altılmalıdır. Harmanda ıslak 
zemin ve toprak üzerine fındık 
zurufu dökülmemeli, harman 

zemini kuru olmalı, 10-15 santi-
metreden kalın serilmemelidir. 
Ya$ı!lı durumlarda zurufun üzeri 
örtülmeli, örtü olarak kullanılacak 
malzemelerin zuru(a teması engel-
lenmelidir. Uzun süre zurufun üzeri 
kapalı tutulmalıdır. Patozlanan 
fındık derhal kuru harmana 
serilmedir. Dane fındıklar 3-4 saatte 
bir karı!tırılarak iyice kuruması 
sa$lanmalıdır. Kuruyan iç fındı$ın 
nem oranı yüzde 6 dan fazla 
olmamalıdır. Kurumu! fındıklar 
sıcak halde çuvallara konul-
mamalıdır. Kuruyan fındıklar hava-
lanmayı sa$layan jüt ve benzeri 
çuvallarda zemini tahta olan bir 
depoda yüksek yı$ınlar olu!turma-
dan muhafaza edilmelidir."
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Ticaret Bakanlı$ının, Hububat, Baklagiller ve Ya$lı 
Tohumlar Lisanslı Depo Tebli$inde De$i!iklik 
Yapılmasına Dair Tebli$i, Resmi Gazete'de yayım-
lanarak yürürlü$e girdi. Buna göre, lisanslı depolar-
da, bu$day, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, 
aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları !artıyla 
bir önceki yıl ürünleriyle karı!tırılarak depolanabi-
lecek. Ayrıca, hasat döneminden itibaren ürünlerin 
lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 24 
aydan 12 aya indirildi. Bu süre Toprak Mahsulleri 
O#sine ait ürünler için 24 ay olarak uygulanmaya devam edecek. Azami depolama süresi, depolama döneminin 
ba!langıcı 1 A$ustos 2022 tarihi ve sonrasında olan ürünler hariç, hasat dönemi 2022 yılı ve öncesi olan ürünler 
için 24 ay olarak uygulanacak.

Tarımsal ürünlerin hasat döneminden itibaren 24 ay olan lisanslı depolarda azami 
depolanabilme süresi, 12 aya çekildi.

ÜRÜNLER"N L"SANSLI DEPOLARDA AZAM"
DEPOLANAB"LME SÜRES" 12 AYA "ND"R"LD"

Türkiye Ürün %htisas Borsası Elektronik Ürün Senedi (TÜR%B ELÜS) Piyasası 3'üncü yılını doldurdu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli$inden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TÜR%B ELÜS Piyasası, tarım üretici ve 
tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, tarım sektörü ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine 
destek olmak üzere 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçti. Önemli ba!arılara imza atan TÜR%B'in faaliyete 
geçmesiyle, ülkenin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıların ELÜS alım satımını tek ve ulusal bir elektronik platform 
üzerinden !e)af ve güvenli bir !ekilde yapabilmeleri sa$landı. Geride kalan 3 yılda ELÜS Piyasasında kayıtlı çi'çi, 
tüccar ve sanayicileri de kapsayan yatırımcı sayısı 3 katın üzerinde artarak 135 bine ula!tı. TÜR%B'de i!lem gören 
ürünlerin saklandı$ı lisanslı depo kapasitesi ise 2 kattan fazla artarak 8,4 milyon tona çıktı. Lisanslı depo i!letme 
sayısı Temmuz 2022 itibarıyla 159'a yükselirken, bu i!letmeler 41 il, 121 ilçe ve 225 yerde hizmet veriyor. Toprak 
Mahsulleri O#si de görev alanındaki stratejik ürünlerde TÜR%B üzerinden ELÜS alım ve satımını aktif bir !ekilde 
sürdürürken hem anla!malı i!lem hem de sürekli müzayede !eklinde i!lemler gerçekle!tiriyor. %!lem miktarı 20 
milyon tonu a!tı TÜR%B'in 3 yıllık faaliyet döneminde i!lem hacmi 55 milyar lirayı, i!lem miktarı ise 20 milyon 
tonu a!arken, i!lemlerin büyük kısmı özel sektörce yapıldı. TÜR%B'de i!leme açık 17 ürüne konu ELÜS'lerin tama-
mında i!lem gerçekle!tirildi. TÜR%B ELÜS %!lem Platformuna yatırımcı kayıtları acente olan 112 ticaret borsası 
üzerinden yapılırken, ELÜS i!lemleri yatırımcıların 25 banka ve aracı kurum nezdindeki hesapları üzerinden 

Merkezi Kayıt Kurulu!u ve Takasbank i! 
birli$iyle hayata geçiriliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı$ınca 23 Mart 
2021 tarihi itibarıyla onaylanan TÜR%B 
AR-GE Merkezinde piyasa gözetimine 
yönelik "Gözetim Projesi" ve tarım 
sektöründe !e)a(ı$ı artırmaya ve veri 
ihtiyacını gidermeye yönelik "Tarım 
Aydınlatma Platformu Projesi" çalı!maları 
devam ediyor. TÜR%B Ar-Ge Merkezi, 
TÜR%B'in i!letti$i piyasa altyapısına yöne-
lik "Teknolojik Dönü!üm Projesi"ni de 
yürütüyor.

TÜRK"YE ÜRÜN "HT"SAS BORSASI ELEKTRON"K
ÜRÜN SENED" P"YASASI 3 YA#INDA
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F"SKOB"RL"K 84. KURULU# YIL 
DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

F%SKOB%RL%K'ten yapılan yazılı açıklamada, 
1938 yılında Giresun, Bulancak, Ke!ap, 
Ordu ve Trabzon Fındık Tarım Satı! Koop-
erati(erinin bir araya gelerek birli$i kurdu$u 
aktarıldı. Birli$in Giresun, Ordu, Trabzon, 
Sakarya, Samsun, Düzce, Bartın, Zonguldak, 
Rize ve Artvin'de toplam 50 kooperati(e 
fındık üreticilerine 84 yıldır kesintisiz hizmet 
verdi$i belirtilen açıklamada, F%SKOB%R-
L%K'in ba$lı i!tirakleri ve entegre tesisleriyle 
üreticilerden aldı$ı fındı$ı i!leyerek Türk 
fındı$ına ve üreticisine de$er katmayı 
sürdürdü$ü vurgulandı. Açıklamada, 
"Kuruldu$u günden bugüne, Türk fındı$ına 

ve üreticilerine kesintisiz hizmet veren birli$imizin 84. kurulu! yıl dönümü kutlu olsun. 84 yıldır durmadan, 
yorulmadan yürüdü$ümüz bu yolda bizlerle birlikte olan ve eme$i geçen herkese te!ekkür eder, üreticilerimize ve 
camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada de$erlendirmesine yer verilen F%SKOB%RL%K 
Yönetim Kurulu Ba!kanı Lüt# Bayraktar, birli$in 84. kurulu! yıl dönümünü kutlayarak, !unları kaydetti: 
"1938'den bugüne fındık üreticilerinin birle!tirici gücü olan F%SKOB%RL%K'imiz 84 ya!ında. Ortak üreticilerimi-
zle el ele, gönül gönüle hep daha iyisini yapmak, 'Birlikten kuvvet do$ar.' ülküsüyle, birli$imizi daha ileri ta!ımak 
ve muva)ak olmak için durmaksızın çalı!maya devam. Bu vesileyle kurulu!undan bugüne eme$i geçen herkesi 
saygı ile yadeder, 84. kurulu! yıl dönümümüzün camiamıza ve fındık üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."

Fındık Tarım Satı$ Kooperatifleri Birli#i (F!SKOB!RL!K) 84. kurulu$ yıl dönümünü kutladı.

TARIMDA, “GEL"R KORUMA S"GORTASI” 
YAYGINLA#TIRILACAK
Tarım Sigortaları Havuzu (TARS%M) bünyesinde hayata geçirilen Gelir Koruma Sigortası, gelecek yıldan itibaren 
verim dü!ü!leri ve #yat dalgalanmalarından kaynaklı gelir kaybı riskini de kapsayacak !ekilde tüm ülkede yaygın-
la!tırılacak. Tarım ve Orman Bakanlı$ından edinilen bilgiye göre, dünyada son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi 
do$al afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünya çapında, 2020'de afetlerden kaynaklı 210 milyar doları bulan ekonomik 
kaybın yüzde 60'ı tarım sektöründe gerçekle!ti. Türkiye de son yıllarda yangın, sel ve kuraklık afetlerinden büyük 

zarar gördü. Tarımsal üretim alanlarının son yıllarda afetle-
rden etkilenme oranının ortalama yüzde 10'un altında 
seyretmesine ra$men, kuraklık, sel ve yangınların fazla olması 
nedeniyle etkilenme ortalama yüzde 30 civarında oldu. 
TARS%M kapsamında kurulu!undan bugüne kadar, üreticile-
rin ürünlerine zarar veren meteorolojik olaylar ba!ta olmak 
üzere sigortalanabilir ve ölçülebilir tüm risklerin kapsama 
alınması yönünde yo$un çalı!malar yürütülüyor. Teminat 
kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl geni!letiliyor. Kuru-
lu!unda bitkisel ürün sigortalarında, sadece dolu, fırtına, 
hortum, heyelan, yangın, deprem durumlarını kapsayan "dolu 
paket riskleri" ile sigortacılı$a ba!layan tarım sigortaları, 
ilerleyen dönemlerde sel ve su baskını riskini de kapsadı. 

Bu$dayda %lçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası 2017'de ba!latıldı. 2021'den itibaren (bu$day, arpa, yulaf, tiritikale, 
çavdar, nohut, kırmızı-ye!il mercimek ürünleri ile serti#kalı tohumluk ürünler) uygulama "Köy Bazlı Kuraklık 
Verim Sigortası" olarak revize edildi.



ORDU’DA FINDIK KABU!UNDAN ÜRET"LECEK 
AKT"F KARBON TES"S"N"N TEMEL" ATILDI

Büyük!ehir Belediye Ba!kanı Mehmet Hilmi Güler, Belediyenin E#rli yerle!kesinde in!a edilecek Aktif 
Karbon Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde, Ordu'nun en büyük kayna$ının fındık ve tarım 
oldu$unu söyledi.

Güler, bunun için Belediye bünyesinde ORTAR A&'yi kurduklarını dile getirerek "Fındı$ı e$er fındık 
olarak satarsanız 2 milyar dolar para kazanıyorsunuz. Çikolata yaparsanız 8 milyar dolar para 
kazanıyorsunuz. Bu kapsamda katma de$er için çikolata fabrikasında üretime geçmek istiyoruz Allah 
nasip ederse. Pe!inden de bugün fındı$ın yaktı$ımız kabu$u, 600 bin ton fındık 300 bin ton kabuk 
oluyor." dedi.

Bu kabukların önceden odunlu$a koyuldu$unu ve yakacak olarak kullanıldı$ını anlatan Güler, "&imdi 
artık bundan aktif karbon yapmak istiyoruz. 1980'li yılların sonunda Ordu %! Adamları Derne$ini 
kurarken, yatırım konularından bir tanesi de fındık kabu$undan birtakım yatırımlar yapmaktı. Çok 
!ükür o projemiz geli!ti, bundan neler yapabilece$imizi dü!ündük ve bunlardan bir tanesi aktif 
karbon." diye konu!tu
.
Aktif karbonun, gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında 
nükleerde bile kullanılabilen bir madde oldu$unu vurgulayan Güler, !unları kaydetti:

"Biz önceden bu fındık kabu$unu yakıyorduk. &imdi 22 bin ton kabu$u alaca$ız bundan 2 bin 200 kilo-
gramlık aktif karbon yapaca$ız. Bu çalı!ma neticesinde de !u anda yakla!ık 2,5 lira olan fındık kabu$u, 
5 dolar cinsinde bir ürüne do$ru çıkacak. Bunu yaparken de burada ilave birtakım ürünler çıkacak. 
%n!allah onları yapmak için de çalı!maları sürdürece$iz."

Ordu Büyük$ehir Belediyesince, fındık kabu#undan üretilecek aktif karbon için 
açılacak tesisin temel atma töreni düzenlendi.

GTB’DEN
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TMO Giresun &ube Müdürü Sn. Ça$lar &EYRANLIO"-
LU ve Ordu &ube Müdürü Sn. Mehmet GÜNEY'e 
hayırlı olsun ziyaretleri için te!ekkür ediyoruz.

VAKIFBANK #UBE 
MÜDÜRÜNDEN 
BORSAMIZA Z"YARET
Vakı*ank Giresun &ube Müdürü Sn. Hakan AYDIN 
ve Müdür Yardımcısı Sn. Selçuk MADEN'e hayırlı 
olsun ziyaretleri için te!ekkür ediyoruz.

AK Parti Giresun %l Ba!kanı Sn. Kenan 
TATLI ve beraberindeki heyeti borsamızda 
a$ırladık. Hayırlı olsun ziyaretleri münaseb-
etiyle kendilerine ve heyetine te!ekkürler-
imizi sunuyoruz.

Giresun Ticaret Borsası

TMO G"RESUN 
#UBE MÜDÜRÜNDEN 
BORSAMIZA Z"YARET

AK PART" HEYET"NDEN BORSAMIZA Z"YARET
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Giresunspor Ba!kanı Sn. 
Hakan KARAAHMET'i, 
borsamızda a$ırladık. Ba!ta 
Yönetim Kurulu ve Meclis 
Ba!kanımız olmak üzere 
Yeni olu!an Yönetim Kurulu 
ve Meclis üyelerimize hayırlı 
olsun ziyaretleri ve hediyeleri 
için kendilerine te!ekkürler-
imizi sunuyoruz.

G"RESUNSPOR BA#KANI SN. HAKAN 
KARAAHMET’" BORSAMIZDA A!IRLADIK



GTB’DEN

Espiye Belediye Ba!kanı Sn. Mustafa KARADERE ve 
beraberindeki Espiye Belediyesi Encümeninden olu!an 
heyeti borsamızda a$ırladık. Borsamızın geçmi! dönemle-
rde Yönetim Kurulu Ba!kanlı$ı ve Meclis Ba!kanlı$ı 
görevlerinde bulunan Sn. Mustafa Karadere Beyefendi ve 
beraberindeki kıymetli heyete hayırlı olsun ziyaretleri 
için te!ekkürlerimizi sunuyoruz.

Giresun Ticaret %l Müdürü Sn. Ali YILDIRIM ve Giresun Gümrük Müdürü Sn. Burhan AYHA-
NO"LU'nu borsamızda a$ırladık. Hayırlı olsun ziyaretleri münasebetiyle kendilerine te!ekkürlerim-
izi sunuyoruz.

GÜMRÜK VE T"CARET MÜDÜRLER"NDEN BORSAMIZA Z"YARET

ESP"YE BELED"YES" BA#KANIN’DAN 
BORSAMIZI Z"YARETZ"YARET



20 Giresun Ticaret Borsası

Borsamızın organ seçimleri neticesinde olu!an Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, Meclis Ba!kan Yardımcımız 
&ükrü Semih Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin Kuma!, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Hüse-
yin Takır, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Ünal &ensoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kemal 
Kümbetli, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Zeki Cebeci ve 
Mustafa Kankaya ile Genel Sekreter Eren Nizam'ın oldu$u heyetle birlikte AK Parti Giresun Milletveki-
li Sn. Cemal Öztürk'ü makamında ziyaret ettik. Sn. Milletvekilimiz, yeni dönemde heyetimize ba!arı 
dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük'de, Giresun Ticaret Borsası olarak 
yaptı$ımız tüm çalı!malarda desteklerini bundan önce oldu$u gibi bundan sonra kendilerinden görme 
arzusunda oldu$umuzu ifade ettikten sonra özellikle son yıllarda Türk Fındı$ı'nda ya!anan sorunlar ve 
çözüm önerileri için kendilerinden destek beklediklerini ifade ederek, Türk Fındı$ı'nın gelecek dönem-
deki yol haritasının kısa, orta ve uzun vadeli planlanarak ortaya konulmasının zorunlu$unu Sn. Millet-
vekilimize arz etmesinden sonra ziyaretimizi sonlandırdık. Sn. Milletvekilimize, nazik misa#rperverli$i 
için te!ekkürlerimizi sunuyoruz.

AK PART" G"RESUN M"LLETVEK"L"
SN. CEMAL ÖZTÜRK’E Z"YARET
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Borsamızın organ seçimleri neticesinde olu!an Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, Meclis Ba!kan Yardımcımız 
&ükrü Semih Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin Kuma!, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Hüse-
yin Takır, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Ünal &ensoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kemal 
Kümbetli, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Zeki Cebeci ve 
Mustafa Kankaya ile Genel Sekreter Eren Nizam'ın oldu$u heyetle birlikte AK Parti Giresun Milletveki-
li Sn. Kadir Aydın'ı makamında ziyaret ettik. Sn. Milletvekilimiz, yeni dönemde heyetimize ba!arı 
dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, Türk Fındı$ı'nda ya!anan sorunlara 
çözüm bulma noktasında Devletimizin TMO eliyle çok güzel çalı!malarını takdir ediyoruz. Ancak, 
sorunun özellikle Türk Fındı$ı'nın gelece$i noktasında çıkmaza sürüklenmemesi için alınması gereken 
önlemleri isti!are içerisinde bir an önce alması gerekti$ini dü!ünüyoruz. Bu anlamda Sn. Milletvekiller-
imizin destekleriyle Türk Fındık Politikasını belirlemek üzere sizlerden destek bekliyoruz ifadeleriyle 
konuyu Sn. Milletvekilimizle bilgi payla!ımı yapmı! bulunduk. Ev sahipli$i ve misa#rperverli$i için Sn. 
Milletvekilimize te!ekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Demokrasinin mabedi Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki çalı!malarında kendilerine ba!arılar diliyoruz.

AK PART" G"RESUN M"LLETVEK"L"
SN. KAD"R AYDIN’A Z"YARET



Giresun Ticaret Borsası

Borsamızın organ seçimleri neticesinde olu!an Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, Meclis Ba!kan Yardımcımız 
&ükrü Semih Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin Kuma!, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Hüse-
yin Takır, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Ünal &ensoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kemal 
Kümbetli, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Zeki Cebeci ve 
Mustafa Kankaya ile Genel Sekreter Eren Nizam'ın oldu$u heyetle birlikte CHP Giresun Milletvekili ve 
TBMM Katip Üyesi Sn. Necati Tı$lı'yı makamında ziyaret ettik. Sn. Milletvekilimiz yeni dönemde 
heyetimize ba!arı dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük'de, Giresun Ticaret 
Borsası olarak gelecek dönemde tüm Meclis üyelerimizle birlikte yapmayı planladı$ımız çalı!malar 
konusunda Sn. Milletvekilimize, bilgi payla!ımında bulunduktan sonra ziyaretimiz sonlandırdık. Sn. 
Milletvekilimize, nazik misa#rperverli$i ve ev sahipli$i için te!ekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine 
TBMM çatısı altındaki çalı!malarında ba!arılar diliyoruz.

CHP G"RESUN M"LLETVEK"L" VE TBMM 
KAT"P ÜYES" SN. NECAT" TI!LI ’YA Z"YARET

TMO Genel Müdürü Ahmet GÜLDAL Beyefendi ve beraberindeki heyeti, Borsamızda a$ırladık. Nazik ziyaretleri 
için kendilerine ve heyetine te!ekkür ediyoruz.

TMO GENEL MÜDÜRÜ AHMET GÜLDAL’DAN Z"YARET
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TÜRK"YE

Borsamızın organ seçimleri neticesinde olu!an Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, Meclis Ba!kan Yardımcımız 
&ükrü Semih Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin Kuma!, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Hüse-
yin Takır, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Ünal &ensoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kemal 
Kümbetli, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Zeki Cebeci ve 
Mustafa Kankaya ile Genel Sekreter Eren Nizam'ın oldu$u heyetle birlikte AK Parti Giresun Milletveki-
li Sn. Sabri Öztürk'ü makamında ziyaret ettik. Sn. Milletvekilimiz yeni dönemde heyetimize ba!arı 
dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük'de, Giresun Ticaret Borsası olarak 
yaptı$ımız tüm çalı!malarda bundan önce desteklerinden dolayı Sn. Milletvekilimize te!ekkürlerini 
ileterek bundan sonraki çalı!malarımızda da her zaman desteklerimizi bekledi$imizi ifade ettiler. Yöne-
tim Kurulu Ba!kanımızın Hamza Bölük, ziyaretin devamında Türk Fındı$ı'nda son yıllarda ya!anan 
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Sn. Milletvekilimize bilgi payla!ımında bulundu ve konunun 
çözüme kavu!turulması için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin bir eylem planı dahilinde 
bir devlet politikası olarak ortaya konulması zorunlulu$unu ifade etti ve bu konuda Devletin çabuk 
davranması gerekti$ini belirttiler. Sn. Milletvekilimize ev sahipli$i ve misa#rperverli$i için te!ekkürler-
imizi sunuyoruz. Meclis çatısını altındaki çalı!malarında da ba!arılar diliyoruz.

AK PART" G"RESUN M"LLETVEK"L"
SN. SABR" ÖZTÜRK’E Z"YARET
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Borsamızın organ seçimleri neticesinde olu!an Meclis 
Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis Ba!kanımız 
Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza 
Bölük, Meclis Ba!kan Yardımcımız &ükrü Semih 
Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin Kuma!, Yönetim 
Kurulu Ba!kan Yardımcımız Hüseyin Takır, Yönetim 
Kurulu Ba!kan Yardımcımız Ünal &ensoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kemal Kümbetli, Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Erol Karadere, Zeki Cebeci, 
Mustafa Kankaya ve Levent A$ca ile Genel Sekreter Eren Nizam'ın oldu$u heyetle birlikte Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birli$i (TOBB) Ba!kanı M. Rifat Hisarcıklıo$lu’nu makamında ziyaret ettik.Kabulde 
TOBB Ba!kanı Hisarcıklıo$lu, yeni dönem çalı!maları için ba!arılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, yeni dönemde meclis üyesi arkada!larımızla üyeler-
imizden aldı$ımız dört yıllık yetkiyle Giresun Ticaret Borsası'na yapaca$ımız ve kazandıraca$ımız 
hizmetler konusunda vizyoner bir yapı ile görev sürem-
izi tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca Türk Fındı$ı'nda, 
kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken hususları 
dile getirdik ve bu konuda kendilerinden gereken 
deste$i alaca$ımızı da Sn. Ba!kanımızın ifadesiyle ziyare-
timizi sonlandırdık. Sn. TOBB Ba!kanımıza ve bizlere 
ilgi ve alakasını hiç bir zaman esirgemeyen TOBB 
Personeline ve çok kıymetli Ba!kanımızın yol 
arkada!larına te!ekkürlerimizi sunuyoruz.

TOBB BA#KANI M. R"FAT 
H"SARCIKO!LU’NA Z"YARET



Giresun Ticaret Borsası

Giresun Valisi Sn. Enver ÜNLÜ'yü borsamızda a$ırladık. Sn. 
Valimize, yeni seçilen yönetim kurulu ve meclis üyelerimize 
yapmı! oldu$u hayırlı olsun ziyaretleri için çok te!ekkür 
ediyoruz. Sn. Valimizin, Giresun Ticaret Borsası'nın yaptı$ı 
her i! ve projede bizlere olan güveni, teveccühü ve destekleri 
için kendilerine müte!ekkiriz. Yardımları ve destekleri her 
zaman bizler için çok önemli bir motivasyon kayna$ı olmu!tur. 
%n!allah Sn. Valimizin destekleriyle yeni dönemde çok önemli 
ve Giresun'un için vizyon projelere imza atmaya devam 
edece$iz.

VAL"M"Z ENVER ÜNLÜ’YÜ
BORSAMIZDA A!IRLADIK
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Anayasa Mahkemesi Ba!kanlı$ı Genel Sekreter Yardımcısı hem!ehrimiz Yılmaz Çınar'ı ziyaret ettik ve 
Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan Anayasa Mahkemesi Ba!kanlı$ının müze ve yüce 
divan salonlarını gezerek bilgiler aldık. Kıymetli Hem!ehrimize misa#rperverli$i ve ev sahipli$i için 
te!ekkür ediyor, görevinde üstün ba!arılar diliyoruz.

ANAYASA MAHKEMES" BA#KANLI!I GENEL SEKRETER
YARDIMICISI YILMAZ ÇINAR’A Z"YARET

Anayasa Mahkemesi Ba!kanlı$ı Genel Sekreter Yardımcısı hem!ehrimiz Yılmaz Çınar'ı ziyaret ettik ve 
Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan Anayasa Mahkemesi Ba!kanlı$ının müze ve yüce 
divan salonlarını gezerek bilgiler aldık. Kıymetli Hem!ehrimize misa#rperverli$i ve ev sahipli$i için 
te!ekkür ediyor, görevinde üstün ba!arılar diliyoruz.

Z"RAAT BANKASI’NDAN T"CARET BORSAMIZA Z"YARET



Giresun Ticaret Borsası

Borsamızın organ seçimleri neticesinde olu!an Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Meclis 
Ba!kanımız Ertaç Öztürk, Yönetim Kurulu Ba!kanımız Hamza Bölük, Meclis Ba!kan Yardımcımız 
&ükrü Semih Bakkal, Meclis Katip Üyemiz Sezgin Kuma!, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız 
Hüseyin Takır, Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcımız Ünal &ensoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 
Kemal Kümbetli, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Kaya, Meclis Üyelerimiz; Selahattin Hurüz, Zeki 
Cebeci ve Mustafa Kankaya ile Genel Sekreter Eren Nizam'ın oldu$u heyetle birlikte AK Parti %stan-
bul Milletvekili Hem!ehrimiz Hasan TURAN'ı makamında ziyaret ettik. Ev sahipli$i ve misa#rper-
verli$i için Sn. Milletvekilimize te!ekkürlerimizi sunuyoruz. %stanbul'da ya!ayan gurbetçi hem!ehrile-
rimize hizmet, sorunlarına çözüm üreten De$erli Hem!ehrimiz Hasan Turan Milletvekilimize Türki-
ye Büyük Millet Meclisindeki çalı!malarında ba!arılar diliyoruz.

Giresun Üniversitesi Rektörü Sn. Prof.Dr. Yılmaz CAN, Rektör Yardımcısı Sn.Prof.Dr. Güven 
ÖZDEM ve Özel Kalem Müdürü Sn. Bünyamin YAZAR'ı borsamızda a$ırladık. Yeni seçilen Yöne-
tim Kurulu ve Meclis Üyelerimize yapmı! oldukları hayırlı olsun ziyareti için te!ekkür ediyoruz.

AK PART" "STANBUL M"LLETVEK"L" HASAN 
TURAN’A Z"YARET

G"RESUN ÜN"VERS"TES" REKTÖRÜNDEN BORSAMIZA Z"YARET
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TÜRK"YE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı$ı Türkiye’de tarımsal ihracatın en önemli kalemlerinden biri olan fındık için 3 
ayaklı ye!il ve entegre bir projeyi hayata geçiriliyor. En kaliteli fındıkların yeti!ti$i !ehirlerden Giresun’da AB 
%nnofood Projesi kapsamında Gıda Ara!tırma, Test ve Analiz Merkezi (GATAM), Fındık Kurutma Aracı ve 
lisanslı depo uygulaması entegre bir proje olarak hayata geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, entegre projeyi yerinde inceledi. GATAM’ın bölgenin en büyük test ve 
analiz merkezi oldu$unu ve bu yıl içinde faaliyete ba!layaca$ını ifade eden Bakan Varank, fındık kurutma 
aracının Türkiye’de bir ilk olaca$ını söyledi.

Bakan Varank, Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı fındık deposunun da GATAM bünyesinde Giresun’da oldu$unu 
kaydederek “Bu projeler yerel kalkınma açısından çok de$erli, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve ye!il dönü!üm 
anlamında da Avrupa Birli$i’ne de örnek olabilecek projeler” dedi.

 

BAKAN VARANK’DAN G"RESUN 
T"CARET BORSASINA ANLAMLI Z"YARET



Türkiye ile Avrupa Birli$i’nin mali i! birli$i ile Rekabetçi 
Sektörler Programı uygulanıyor. Programın 
yürütücülü$ünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlı$ı yapıyor. 
Rekabetçi Sektörler çatı programı bünyesinde de gıda ve 
içecek sektöründe faaliyet gösteren KOB% ve giri!imleri 
desteklemek için ara!tırma, laboratuvar ve inovasyon 
tesisleri kuran INNOFOOD Projesi sürdürülüyor.

Bakan Varank, Giresun’da INNOFOOD Projesi ile kurulu-
mu süren tesis ve sistemlerde incelemelerde bulundu. 
Projenin bir aya$ını Giresun’un olu!turdu$unu anlatan 
Varank, !unları söyledi:

BÖLGEN!N EN BÜYÜ"Ü
INNOFOOD Projesi ile Avrupa Birli$i ve Türkiye’de daha 
katma de$erli yiyecek ve içecek ürünleri geli!tirece$iz. 
Giresun’daki Gıda Ara!tırma Test ve Analiz Merkezi de bu projenin bir parçası. Bölgenin en büyük test ve analiz laboratu-
varı !u anda kuruluyor. Makine, ekipman ve teçhizatlar da kurulum a!amasında.

TÜRK!YE’DE !LK
Fındık Kurutma Aracını da bu proje kapsamında Giresun Ticaret Borsası ile birlikte geli!tirdik. Bu aracın özelli$i, güne! 
panelleriyle, elektrikli bir !ekilde yani ye!il, çevreye saygılı bir !ekilde fındı$ı kurutması. Bu da Türkiye’de bir ilk. Bu aracı da 
bu sene arkada!larımız kullanmaya ba!layacak.

9 BUÇUK M!LYON AVRO
Fındık bu !ehir için önemli ve de$erli. Fındıkla ilgili çalı!malara Sanayi ve Teknoloji Bakanlı$ı olarak destek vermeye devam 
ediyoruz. GATAM ve kurutma aracına AB ile birlikte yakla!ık 9 buçuk milyon avro destek verdik.

YE#!L ENERJ! !LE FINDI"I KURUTACAK
Fındık Kurutma aracımızı da Giresun Ticaret Borsası ile birlikte geli!tirdik. Fındık kurutma aracının en önemli özelli$i 
çatısındaki panellerle yenilenebilir güne! enerjisini elektri$e dönü!türerek çalı!ıp çok daha kısa sürelerde fındı$ı kurutması. 
Araç, Giresun’un köylerinde mahallelerinde çi'çilerimizle birlikte olacak. Toplanan fındıkların çok daha kısa sürede 
kurutulmasını sa$layacak ve kurutulan fındıklar analizleri yapılıp, lisanslı depolara konulmasını sa$layacak.

L!SANSLI FINDIK DEPOSU
Burada bir de lisanslı depomuz var. Burası da Türkiye’nin ilk ve tek lisanslı fındık deposu. Vatanda!larımız ürünlerini 
burada saklayabiliyorlar. Lisanslı deponun önemli avantajları var. Buraya ürününüzü koydu$unuzda bankadan uygun kredi 
kullanabiliyorsunuz. Ürünün kar!ılı$ında aldı$ınız belgeyle ticaret yapabiliyorsunuz. Bu tesisin çatısı da güne! panelleriyle 
dolu.

SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K VE YE#!L DÖNÜ#ÜM
Bu projeler hem yerel kalkınma açısından çok de$erli aynı zamanda 
sürdürülebilirlik ve ye!il dönü!üm anlamında Avrupa Birli$i’nde de 
örnek olabilecek projeler. %n!allah GATAM bu sene çalı!maya ba!laya-
cak. Fındık Kurutma Aracı, Giresun’un ilçelerinde, köylerinde kurutma 
faaliyetleri yapacak. O kuruttu$unuz fındıkları da lisanslı depolara 
koyabiliyorsunuz. Entegre bir proje. Böyle bir i!e yerel payda!larımızla 
birlikte imza atmı! olmaktan çok memnunuz.

FARKLI ÜRÜNLER!N TEST VE ANAL!ZLER!N! DE YAPACAK
GATAM, yakla!ık 1000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu bir tesis. 
GATAM’da fındı$ın yanı sıra çay, süt ürünleri, sebze, meyve ve deniz 
ürünlerinin de test ve analizleri yapılacak. Fındık Kurutma Aracı, bölgen-
in en büyük ihracat ürünü olan fındı$ın en az kayıp ve en yüksek kaliteyle 
kurutulmasını sa$lıyor. 6 saatte yakla!ık 2 ton fındık kurutma kapasites-
ine sahip. Araç, ürün kayıplarını en aza indirmeyi hede(iyor.

Giresun Ticaret Borsası
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Üyemiz Cüneyt Yılmaz'ın, 1. Organize Sanayi Bölgesinde, yeni satın aldı$ı Fındık Kırma Fabrikasında 
kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekle!tirerek ba!arı dileklerinde bulunduk. Kıymetli üyemizin ev sahip-
li$i ve misa#rperverli$i için kendisine te!ekkür ediyoruz.

Giresun Gazeteciler Derne$i Ba!kanı Sn. Bekir BAYRAM ve 
Giresun Valili$i Emekli Özel Kalem Müdürü Sn. Halil CANSIZ'a, 
hayırlı olsun ziyaretleri için te!ekkürlerimizi sunuyoruz.

Giresun Belediyesi'nin düzenlemi! oldu$u ve bizimde borsa olarak katkıda bulundu$umuz Fındık Hasat 
&enli$i'ne katılım sa$layarak üreticilerimizle birlikte fındık topladık. Hasadımız bol bereketli ve kazançlı 
olsun.

ÜYEM"Z CÜNEYT YILMAZ’A Z"YARET

SN. BEK"R BAYRAM VE SN. HAL"L 
CANSIZ’DAN BORSAMIZA Z"YARET

G"RESUN HASAT #ENL"!" GERÇEKLE#T"



Giresun Ticaret Borsası

Giresun Ticaret Borsası Meclisi; Yönetim Kurulu Ba$kanlı#ı'na Hamza Bölük'ü, Meclis 
Ba$kanlı#ı'na Ertaç Öztürk'ü seçti.
Giresun Ticaret Borsası (GTB), Organ seçimlerinin ikinci 
a!aması olan Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB 
Genel Kurul Delegeli$i Seçimleri için 8 Ekim 2022 Cumartesi 
günü (BUGÜN) sandık ba!ına gitti.

Giresun Ticaret Borsası'nın, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 
yapılan ilk Meclis Üyeli$i Seçiminde; Yusuf Çulfaz, Erol 
Karadere, Hamza Bölük, Sezgin Kuma!, Ünal &ensoy, &ükrü 
Semih Bakkal, Osman Kaya, Hüseyin Takır, Zeki Cebeci, 
Ertaç Öztürk, Mustafa Kankaya, Kemal Kümbetli, Levent 
A$ca ve Selahattin Hurüz seçilmi!ti. Meclis Üyeleri, seçimin 
ikinci turunda, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB 
Delegelerini seçti. Seçimde Hamza Bölük Ba!kanlı$ındaki, Hüseyin Takır, Ünal &ensoy, Osman Kaya ve Kemal 
Kümbetli'den olu!an yönetim listesi meclis üyelerinden tam destek aldı. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi 
içerisinden görev bölümü yaptı ve Yönetim Kurulu Ba!kan Yardımcılıklarına Hüseyin Takır ve Ünal &ensoy, 
Sayman Üyeli$i Kemal Kümbetli seçildi.

TOBB Genel Kurul Delege Seçimlerinde Yönetim Kurulu Ba!kanı Hamza Bölük do$al delege olarak görev 
yaptı$ından yapılan iki delegelik seçiminde, Ünal &ensoy ve Ertaç Öztürk delegeliklere seçildi. 
Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Öner Sarıgül, Halit Aydınız, Cüneyt Yılmaz, Cengiz Beyaz, Yılmaz Kırk ve 
Co!kun Beyaz seçildiler.

Giresun Ticaret Borsası Meclisi'nin en ya!lı üyesi Selahattin Hurüz'ün Ba!kanlı$ındaki ilk toplantısında da yine 
tüm meclis üyelerinin oy birli$iyle Ertaç Öztürk Meclis Ba!kanlı$ına, &ükrü Semih Bakkal Meclis Ba!kan 
Yardımcılı$ına, Sezgin Kuma! Meclis Katip Üyeli$ine seçildi.
Yapılan seçimlerin Giresun Ticaret Borsası camiasına hayırlı, u$urlu olmasını temenni ediyor. Demokratik ve 
!e)af ortamda geçen seçimlerimizin öncelikle camiamıza hayırlar getirmesini diliyor. Tüm Üyelerimize tevec-
cühleri için te!ekkür ediyoruz.

G"RESUN T"CARET BORSASI ORGAN SEÇ"MLER" GERÇEKLE#T"
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GÜRC"STAN FINDI!I ZOR GÜNLER 
GEÇ"R"YOR
Gürcistan fındık sektörü, 2010’lu yıllarda yakaladı#ı hızlı büyümenin ardından 
ya$adı#ı kahverengi kokarca sorununun yaralarını sarmaya çalı$ıyor. Ülkenin üretim 
miktarı yeniden artmı$ olsa kalite sorunu devam ediyor.
Gürcü kültüründe fındık çok eski 
zamanlardan beri biliniyordu. Arkeo-
lojik bulgular, milattan önce 6. 
yüzyıldan itibaren yerel halkın bahçel-
erinde yabani fındık türlerini yeti!tird-
i$ini göstermektedir. Gürcü çi'çiler 
zaman içerisinde yerel ko!ullara 
mükemmel !ekilde uyum sa$layan 
fındık çe!itlerini yeti!tirmeye ba!ladı. 
Gürcistan için fındı$ın her zaman 
önemli bir ekonomik de$eri oldu. 
Özellikle 1917’deki Bol!evik devrimi 
öncesinde nüfusun önemli gelir 
kaynaklarından biri oldu$u bilinmek-
tedir. O dönemde Avrupa ülkelerine 
yapılan ihracat ülkenin önemli gelir 
kaynaklarından birini olu!turuyordu.
Ancak Sovyet döneminde SSCB’yi
olu!turan ülkelerin ekonominin farklı

alanlarında uzmanla!maya yönlendir-
ilmesi ile birlikte Gürcistan da tarım-
dan ve özellikle fındık tarımından 
uzakla!tı. 
Fındık bahçelerinin kapladı$ı alan 
1920-1990 arasındaki yakla!ık 70 yıllık 
dönemde onda birine geriledi. Bu 
durum ancak Gürcistan’ın yeniden 
ba$ımsızlı$ını kazanmasıyla de$i!ti. 
1990'larda Batı Gürcistan'ın kıyı 
bölgelerinde yeni plantasyonların ve 
modern i!leme tesislerinin kurul-
masıyla ülkede fındık tarımı yeniden 
canlanırken 2000’li yılların ortaların-
dan itibaren bu çalı!maların sonuçları 
somut olarak alınmaya ba!ladı Ülke 
2010’lu yıllarda yeniden dünya fındık
literatüründeki yerine almayı ba!ardı. 
Gürcistan’ın fındık ekim alanları 2003

yılına kadar 5 ile 10 bin hektar arasın-
da seyrederken  2006 yılından itibaren 
bu rakamın 10 binin altına dü!medi$i 
görülüyor. Bu e$ilim ülkenin üretim 
rakamlarına da yansıyor. Aynı !ekilde 
2003 yılına kadar yıllık üretimi ortala-
ma 12-13 bin ton seviyelerinde iken 
2006’dan itibaren yıllık 20 bin tonun 
altına dü!meyen rakamlarla 
kar!ıla!ıyoruz. Hatta 2013-2015 yılları 
arasında 35 bin ile 40 bin ton arasında 
gerçekle!en üretim özellikle dikkat 
çekiyor. Bu artı! trendinde ülkenin 
küçük üreticilerinin yanı sıra 2007'de 
Ferrero, 2016'da Olam ve 2020'de 
Camille Bloch gibi büyük uluslararası 
!irketlerin de Gürcistan’da fındık 
üretimine yatırım yapmalarının etkisi 
bulunuyor.
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Kahverengi kokarca etkiledi 
Ancak 2015-2018 yılları arasında 
gözlenen kahverengi kokarca istilası, 
Gürcistan’ın fındık üretimini çok 
olumsuz etkiledi. 2015’te 35 bini 
a!kın (35.500) tonluk bir üretimi 
yakalayan ülkede yıllık üretim hızlı 
bir !ekilde 2016’da 29 bin 500 tona, 
2017’de 21 bin 400 tona, 2018’de ise 
17 bin tona kadar dü!tü. Etkin bir 
mücadele ile kahverengi kokarca 
zararlarını en aza indirmeyi ba!aran 
Gürcistan’ın yıllık üretimi 2019’da 
yeniden 24 bin tona, 2020’de ise 32 
bin 700 tona ula!tı.  
Gürcistan 2016 yılından itibaren 
yakla!ık 5 bin hektarlık bir alanı 
daha fındık tarımına açtı. Bu 
alanların da devreye girmesiyle birlikte ülkenin standart verimi dikkate alındı$ında yıllık üretimin önümüzdeki birkaç yıl yeni 
rekorlara imza ataca$ını söylemek mümkün.

!hracatta kalite sıkıntısı artıyor
Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakan-
lı$ı'na (MEPA) göre, 1 A$ustos 2021'den 6 
&ubat 2022'ye kadar Gürcistan, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 28'lik bir artı!la 19,4 bin 
ton fındık ihraç etti. %hraç edilen fındı$ın 
de$eri ise yüzde 11 arttı. MEPA verilerine göre, 
Gürcistan fındı$ının ana pazarlarının ba!ında 8 
bin ton ile %talya yer alıyor. Bu ülkeyi 3,6 bin 
ton ile Almanya izliyor. AB dı!ında ise Ermeni-
stan 1,3 bin ton ile üçüncü büyük pazarı 
olu!turuyor. 
Ancak üretim miktarında kahverengi kokarca 
öncesi rakamları yakalamayı ba!arsa da 
Gürcistan fındı$ında son dönemde kalite 
konusundaki sıkıntılar devam ediyor. EastFruit 
internet sitesi tarafından yapılan bir analize 
göre Gürcistan’ın fındık ihracatı ürünün kalite-

sinden kaynaklanan ciddi sorunlarla karı kar!ıya. 
Gürcistan, sürekli olarak ortalama dünya #yatının altında fındık satan birkaç lider ihracatçıdan biri. Gürcü fındı$ı için nispeten 
dü!ük ihracat #yatları e$ilimi yakla!ık 20 yıldır gözleniyor. Gürcü fındı$ının ihracat #yatı sadece 2014 yılında ortalama dünya 
#yatından daha yüksek seyretti. Özellikle son 8 yılda Gürcistan, dünya ortalamasından yüzde 13 daha ucuz fındık ihraç etti. 
Buna kar!ılık, örne$in dünya haritasında nispeten yeni bir fındık üreticisi olan &ili, halihazırda dünya ortalamasının ton ba!ına 
2.000 dolar üzerinde bir #yatla fındık ihraç ediyor.
Vurkaççı "irketler itibarı zedeliyor
Sektör katılımcıları, Gürcü fındı$ının dü!ük #yatlı olmasının temel nedeninin, 2016 yılından 
sonra etkili olan kahverengi kokarca istilasının ardından daha da kötüle!en kalite sorunu 
oldu$una inanıyor. Dünya ihracatının yüzde 8'ini gerçekle!tiren Gürcistan, ayrıca yüksek 
a(atoksin konsantrasyonu nedeniyle AB ülkelerinden geri gönderilen fındık miktarı açısın-
dan da en büyük ihracatçı olan Türkiye'yi !imdiden geride bıraktı. Ba!ta analiz zorunlulu$u 
ve benzeri önlemlere ra$men 
2021 yılında da AB'den Gürcistan'a dört parti fındık iade edildi. Önemli ihracatçı !irketle-
rden NutsGe'nin sahibi Mamuka Beriashvili’ye göre önlemlere ra$men iadelerin devam 
etmesi, pazarda boy gösteren ve vurkaççı tabir edilen !irketlerin faaliyetlerinin önlememesi. 

Analiz: Cenk Sarıo#lu
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KARADEN"Z’DEN ÇIKAN SU ÜRÜNLER"
G"RESUN’DAN DÜNYA MUTFA!INA AÇILACAK
2025 yılında tamamlanması planlanan Türkiye’nin en büyük Balıkçı Barına#ı ve Su 
Ürünleri Merkezi Projesi’nin in$ası hızla devam ediyor.

Giresun Belediyesi’nin mega projeleri arasında 
yer alan Balıkçı Barına$ı ve Su Ürünleri 
Merkezi Projesi adım adım ilerliyor. &ehrin 
do$u yakasındaki Uzuncakum mevkiine 
projelendirilen Balıkçı Barına$ı ve Su Ürünleri 
Merkezi’nin yapım çalı!malarına aralıksız 
olarak devam ediyor. Tamamlandı$ında Türki-
ye’nin en büyük balıkçı barına$ı olacak projede, 
büyük mendirek uzunlu$u 935 metre olup, 260 
metre uzunlu$unda tali mendirek yer alırken, 
rıhtım uzunlu$u 768 metre, çekek yeri uzun-
lu$u ise 360 metre olarak belirlendi. Yapım 
çalı!malarını yakından takip eden Giresun 
Belediye Ba!kanı Aytekin &enliko$lu: “Hem 
Giresun’a hem de bölgeye itibar kazandıracak 
bu önemli bir proje. Bu proje ile birlikte, Gire-
sun’umuzu bölgesel kalkınmada öncü bir !ehir 

haline getirmeyi hede(iyoruz. Projenin yapımı 2025 yılında tamamlanmı! olacak ve faaliyete geçti$inde 
balıkçılarımız, ilimiz ve bölgemiz çok güzel bir eser kazanmı! olacak.’’ dedi. Ba!kan &enliko$lu, göreve gelmeden 
önce kamuoyu ile payla!tıkları projeleri tek tek hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI, YEN"DEN ULA#IMA AÇILDI
2025 yılında tamamlanması planlanan Türkiye’nin en büyük Balıkçı Barına#ı ve Su 
Ürünleri Merkezi Projesi’nin in$ası hızla devam ediyor.

Yenileme çalı!malarının hızlandırılması amacıyla kapatılan, Türkiye ile 
Gürcistan arasında ula!ımın sa$landı$ı Türkgözü Gümrük Kapısı tekrar 
yaya ve araç geçi!ine açıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli$inin 100 milyon liralık ödenek ayırdı$ı 
sınır kapısında, 2021'de ba!latılan in!aat çalı!maları sürüyor.
Çi' giri! çıkı!lı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satı! ma$azası ile 
personel lojmanlarının da yer alaca$ı, son teknolojik imkânlarla donatıla-
cak sınır kapısı, ula!ıma açıldı.
Sınır kapısının açılmasıyla tır yo$unlu$u da olu!maya ba!ladı. Yakla!ık 3 
kilometre araç kuyru$unun olu!tu$u sınırda sürücüler bekleyi!ini 
sürdürüyor. Gümrük kapısındaki yo$unluk ve in!aat çalı!maları dron ile 

görüntülendi. "%N&AATIN 6 AYLIK SÜREDE TAMAMLANMASINI BEKL%YORUZ" Ardahan Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Ba!kanı Çetin Demirci, yaptı$ı açıklamada, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda geçen yıl ekim ayında 
ba!layan modernize çalı!malarının devam etti$ini söyledi.Kapıyı, Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya ta!ımacılık 
yapan tırların yo$un !ekilde kullandı$ını belirten Demirci, !unları kaydetti: "2 aylık geçici kapanma 26 Haziran'da 
bitti. Devam eden in!aatın 6 aylık sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Çalı!malar tamamlandı$ında Türkiye'nin en 
modern kapılarından birisine kavu!aca$ız. Araç tanıma, yolcu tanıma sistemi gibi son teknoloji cihazlarla 
donatılacak. Çi' gidi!, çi' geli! !eklinde araç ve yaya geçi!ine açık olacak. Burası Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan 
modern yüzünden biri olacak." Posof Belediye Ba!kanı Cahit Ulgar da sınır kapılarının bölge için ticari önemine 
i!aret ederek, "Gümrük kapısı bir süredir geçi!lere kapalıydı. Buranın yeniden ula!ıma açılması heyecanla 
kar!ılandı. Türkgözü Gümrük Kapısı'nda modernize çalı!masının tamamlanmasıyla kapasitesinin daha çok 
artaca$ı, bölgeye ve ülkemize önemli katkılar sunaca$ı kanaatindeyim" ifadesini kullandı.



Camille Bloch’tan yeni yatırım
Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, geçti$imiz günlerde %sviçre merkezli Camille Bloch 
!irketinin yönetimi ile önemli bir toplantı gerçekle!tirdi. Toplantıda Daniel Bloch ba!kanlı$ındaki !irket temsilcileri 
Gürcistan'da fındık üretmenin yenilikçi yolları hakkında bir sunum geçekle!tirdiler. Toplantıda Gürcistan'ın fındık 
üretimi için büyük bir potansiyele sahip oldu$unu belirten Camille Bloch yetkilileri Gürcü üreticilerle yenilikçi ve 
modern yöntemler konusundaki deneyimlerini payla!maya hazır olduklarını vurguladılar. Çikolata üreticisi Camille 
Bloch Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde 40 milyon Lari tutarında bir yatırıma imza atacak. &irketin ayrıca yenilikçi tekno-
lojileri kullandı$ı 50 hektardan fazla bir alanda fındık bahçeleri bulunuyor. &irket ilk hasadını 2025 yılında yapmayı 
hede(iyor.

Gürcistan fındı#ı için yeni zorluklar
Gürcistan Fındık Üreticileri Derne$i Ba!kanı Levan Kardava'ya göre 
fındık sektörünün ba!ka zorlukları da bulunuyor. Ülkenin para birimi 
Lari'nin dolar ve Türk lirası kar!ısında güçlenmesinin yanı sıra Avru-
pa'da ve bölgede talebin azalması nedeniyle fındık üreticileri #yat tuttur-
makta zorlanıyor. Paranın de$er kazanmasının yanında önceki sezon-
dan kalan yüksek stoklar da üreticileri zorluyor. Tahminlere göre, 
Gürcü çi'çilerin elinde hala 7 bin ila 12 bin ton arasında fındık 
bulunuyor. 
Gürcü fındık üreticileri için bir di$er zorluk da artan bölgesel rekabet. 
Azerbaycan’ın son dönemde fındık tarımı alanında yaptı$ı atılımlar 
nedeniyle özellikle AB pazarında önemli bir yer edinmesi Rusya 
pazarında zaten önemli bir oyuncu olan ülkenin AB pazarında da etkin 

bir oyuncu olmasını sa$layacak gibi 
görünüyor.  Artan üretim, bölgedeki belirsizlik ve artan rekabet ko!ullarına ra$men 
Levan Kardava iyimserli$ini koruyor: "Gelecek sezon fındık satı!ında sorun olmayacak. 
%hracat talebimizin ço$u Avrupa Birli$i'nden geliyor. Rusya ve Ukrayna zaten 
ihracatımızda sadece yüzde 5'lik bir paya sahip. Do$u Avrupa'ya fındık tedariki daha 
karma!ık hale geldi$inden, yalnızca lojistik de$i!iyor. &imdiye kadar Rusya üzerinden 
Estonya, Litvanya ve Letonya'ya tedarik ediyorduk, !imdi Türkiye-Bulgaristan üzerin-
den fındık ihraç etmemiz gerekiyor. Talepte köklü de$i!iklikler beklemiyoruz. AB fındık 
alırsa sorunsuz sataca$ız.”

Giresun Ticaret Borsası
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Fındık ürününde 2023 yılı TARS%M (Devlet Destekli Tarım Sigortası) 
dönemi 1 Kasım 2022 itibariyle ba!ladı. 
28 &ubat 2023 tarihinde sona erecektir.

Fındık üretim alanlarında son aylarda seyreden mevsim normalleri 
üzerindeki hava sıcaklıkları, fındık ürününde erken uyanma riskini 
dolayısıyla da olası ilkbahar don hasarlarına kar!ı büyük risk olu!tur-
maktadır. Bu durum fındık üreticilerini tedirgin etmektedir, dolayısıyla 
bahçelerini sigorta yaptırmaları adeta tek çıkı! noktasıdır.  

Fındık Üreticilerimiz iklimsel afetlerin neden oldu$u ve hemen hemen her yıl ürünlerinde az veya çok kayıplara neden 
olan, don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi riskleri ya!amaktadır. 
Bu nedenle ürünlerindeki olu!an kayıpları ise yalnızca TARS%M ile sigorta yaptırarak tela# edebilmektedir.

%67 ye varan Devletin prim Deste$i ile ÇKS ba!vurusu yapmı! her üreticimizin geç kalmadan Fındık bahçelerindeki 
ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde ilerideki günlerde ya!anacak afetlerden olu!acak kayıplarını kar!ılama fırsatları 
olacaktır.

Üreticilerimizin bu yıl çok yo$un ilgi gösterdikleri sistemde 2023 yılı ürünlerinin kg de$erini ise 39 TL den  65 TL ye kadar 
#yat seçenekleri ile sigorta yaptırabilir. 

Üreticimiz bahçesinin bulundu$u rakıma ve  indirimlere göre de$i!mekle birlikte ortalama  1-2 ocaktan alaca$ı Fındık 
bedeli ile Bir dekar bahçesini sigorta yaptırabilirler. 

Örne$in, ortalama olarak 150 mt deki  bahçesinin bir dekarını yalnızca 2,7 kg Fındık bedeli kar!ılı$ında sigorta yaptırabil-
irken

>250 mt deki bahçesinin bir dekarını 3,5 kg, 
>500 mt deki bahçesinin bir dekarını 4,4 kg
    
Fındık bedeli gibi çok küçük bedeller ile güvence altına alabilmesi mümkündür.
Poliçe Tanzim Ettiren Üreticilerimiz A!a$ıdaki %ndirimlerden Faydalanabilecektir.

1) Prim tutarının tamamının pe!in ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

2) Parselde son yılda hasar olmaması ve kesintisiz poliçe düzenlenmesi kaydıyla, ardı!ık hasarsız yıl sayısı göz önüne 
alınarak dolu paket primi üzerinden Tablo da yer alan indirimler uygulanır.
 
3) Kesintisiz son 2 yıl don teminatı almı! ve hasar almamı! parsellerde ilgili yılda don teminatı alarak poliçe yenilemesi 
durumunda, parselde herhangi bir riskten dolayı sürprim olmaması ko!ulu ile don tarife primi üzerinden, Tablo da yer 
alan indirimler uygulanır.
 
4) Sigorta yaptıran üreticinin ya!ının 40 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden %5 oranında “Genç Çi'çi 
%ndirimi” uygulanır.

5) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden %10 oranında “Kadın Çi'çi %ndirimi” 
uygulanır.

6) Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Engelli Çi'çi 
%ndirimi” uygulanır.

7) Aynı ada/ parselde ürün için hem Bitkisel Ürün Sigortası hem A$aç Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin a$aç poliçes-
ine poliçe primi üzerinden %5 oranında “A$aç Çi' Poliçe %ndirimi” uygulanır.

8) &ehit ve gazi yakını olan sigortalı üreticinin, !ehit/gazi yakını belgesini ibraz etmesi durumunda, poliçe primi üzerinden 
%5 oranında “&ehit/Gazi Yakını %ndirimi” uygulanır.
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TÜB!TAK MAM Ya$am Bilimleri Gıda Güvenli#i ve Kalitesi Ara$tırma Grup Lideri Kıdemli Ba$uzman Ara$tır-
macı ve TÜG!P Ekibi’nden Dr. Hayrettin Özer ile TÜB!TAK MAM Ya$am Bilimleri Gıda Güvenli#i ve Kalitesi 
Ara$tırma Grubu Ara$tırmacısı ve TÜG!P Ekibi’nden Ceyda Pembeci Kodolba$, gıda arz güvenli#inin sa#lan-
masında aflatoksinlerle mücadelenin önemini Gıda Teknolojisi Dergisi için kaleme aldılar.

GIDA ARZ GÜVENL"!"N"N SA!LANMASINDA
AFLATOKS"NLERLE MÜCADELE

Mikotoksinler risk te!kil etti$i gıdaların dünya gene-
linde üretiminin yakla!ık %25’inin tüketilemeden 
atılmasına sebep olması bakımından ciddi ekonomik 
kayıplara ve önemli ölçüde gıda arz güvenli$i sorun-
larına yol açan, insan ve hayvan sa$lı$ına olumsuz 
etkileri olan ve kü(er tarafından üretilen toksik 
bile!enlerdir. Mikotoksinler arasında en tehlikeli olan 
ve en çok rastlanılan türler a(atoksinlerdir. Türk 
Gıda Kodeksi Bula!anlar Yönetmeli$i’nde yer alan 
“Gıdalardaki Bula!anların Maksimum Limitleri” 
içerisinde riskli gıdalar için a(atoksin limitleri tanım-
lanmı!tır (Resmi gazete, 28157 3. mükerrer, 
29.12.2011). Bu yönetmeli$e göre ülkemizde önemli 
üretim ve tüketim hacmine sahip olan sert kabuklu meyveler (örn. yerfıstı$ı, Antep fıstı$ı, badem, fındık), kuru-
tulmu! meyveler (örn. kuru incir), tahıllar (örn. bu$day, mısır, arpa, pirinç), baharatlar (örn. kırmızı biber, kara-
biber), sütler (örn. çi$ süt, ısıl i!lem görmü! süt; yemlerle hayvanlara ve ürünlerine bula!ır) ve bunlardan 
üretilen gıda ürünleri a(atoksin olu!umu açısından riskli olan gıdalar arasında yer almaktadırlar.
 
A(atoksine, küf geli!imi ve toksin üretimi için uygun sıcaklık ve nem ko!ullarının bulundu$u tropikal ve 
subtropikal bölgelerde rastlanılmaktadır. A(atoksinler, ısıl i!lemle veya i!leme sırasında yok edilemeyen küçük, 
kararlı moleküllerdir. A(atoksin kontaminasyon düzeyleri iklimsel, bölgesel özellikler ve gıda çe!idine göre 
farklılıklar gösterebilir. Gıda ürünleri a(atoksin ile hasattan önce ve sonra kontamine olabilir. A(atoksinler 
insanlara kontamine gıdalar ve kontamine yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler aracılı$ıyla 
bula!abilmektedir. A(atoksinlerin bir kez olu!tuktan sonra yok edilememesi, olu!umlarının birçok faktöre ba$lı 
olması ve gıda de$er zincirinin çe!itli a!amalarında bula!ma riskinin bulunması göz önünde bulunduruldu$un-
da kontrol altında tutulması, azaltılması ve/veya olu!umun önlenmesi için a(atoksinlerle tarladançatala bütün-
sel bir yakla!ımla mücadele edilmesi gerekti$i ortaya çıkmaktadır. %klim de$i!ikli$inin tarımsal gıda üretiminde-
ki olumsuz etkileri (a!ırı ya$ı!, kuraklık vs.) dikkate alındı$ında a(atoksinlerle mücadelenin sürekli olarak 
de$i!ime ayak uydurması ve sürdürülebilir olması zorunlulu$u kaçınılmazdır.
 
AFLATOKS%N NED%R? NEDEN ÖNEML%D%R?
Mikotoksinler, kü(er tarafından üretilen, insan ve hayvanlara toksik etkileri olan ikincil (sekonder) metaboliz-
ma ürünleridir. Canlılar üzerinde toksinin türüne ve temasta bulunuldu$u doza ba$lı olarak akut etkilerin yanı 
sıra kronik etkilerinden de (kanserojen, teratojen, tremorgen, hemoraljik, dermatitik, hepatotoksik, nefrotoksik 
ve neurotoksik) söz edilmektedir. Mikotoksinler çok sayıda küf türü tarafından üretilmekte olup bunlardan en 
önemlileri ve gıdada en çok rastlanılanları Aspergillus, Penicillum, Alternaria ve Fusarium cinslerinin 
ürettikleridir. 1960 yılında sadece 4 mikotoksinin (4 a(atoksin) varlı$ından bahsedilirken son 10 yılda bu sayı 
400’ü a!mı!tır. 
 
Mikotoksinlerden biri olan a(atoksinler; üzerinde en çok çalı!ılan, do$ada en yaygın rastlanılan ve özellikle 
tropikal, semi-tropikal bölgelerde ortaya çıkan önemli toksinlerdir. A(atoksin, Aspergillus cinsi kü(erden 
özellikle A.(avus ve A.parasiticius türlerinin üretti$i mikotoksinlerden olup güçlü sa$lık tehlikelerine neden 
olmaktadır. Do$ada çok çe!itli a(atoksin türleri bulunur ancak pek çok gıda ürününde bulunması nedeniyle 
A(atoksin B1, B2, G1 ve G2 insan/hayvan sa$lı$ı açısından en önemli olanlarıdır. Bunların arasında en toksik 
olarak de$erlendirileni A(atoksin B1 olup WHO (DSÖ- Dünya Sa$lık Örgütü) Kanser Ara!tırma Ajansı 
tarafından “Grup 1 Kanserojen” olarak sını(andırılmaktadır.
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AFLATOKS%N NASIL OLU&UR?

Gıda ya da tarımsal ürünlere toksin üreten küfün bula!ması, toksin 
olu!umu için yeterli olmayıp küfün toksini üretmesi için uygun 
ko!ulların bulunması gerekmektedir. Mikotoksin olu!umuna etki 
eden faktörler arasında fungal tür çe!itlili$i ve su! varyasyonu, 
konukçu bitkinin veya tarımsal ürünün türü, ya!ı, hassasiyeti, sa$lı$ı, 
toprak özellikleri, nem içeri$i, sulama, ürün bile!imi, sıcaklık, mikro-
biyal populasyon, oksijen bulunabilirli$i, di$er toksinlerin varlı$ı ve 
ürüne uygulanan pestisit düzeyi yer alır. Tarımsal ürünlerde miko-
toksin olu!tuktan sonra toksin üretiminin kontrol altına alınması 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hasat, kurutma ve depolama 
dahil tüm ürün üretim a!amalarında mikotoksin olu!umunu baskıla-
mak için mikotoksin yönetim stratejilerine dikkat edilmesi gerekme-
ktedir. Gıdaların mikotoksinlerle kontamine olmasında çevre ve 
iklim ko!ulları kritik rol oynar. Küf geli!imi ve mikotoksin olu!umu 
büyük oranda bulundukları ortamda mevcut substratın nem 
içeri$ine, sıcaklı$ına ve çevre nisbi nem düzeyine ba$lıdır.

AFLATOKS%N OLU&UMUNDA ROL 
OYNAYAN FAKTÖRLER

Ülkemiz gıda ürünlerinde sorun olu!turan ve en fazla 
rastlanılan a(atoksinlerin olu!umunun ba!lıca nedenleri 
arasında hasat sonrası dönemde zamanında ve etkin kurutma 
yapılamaması, meyvenin/tanenin zarar görmesi gibi ürünün 
i!lenmesi sırasındaki hatalar ile depolama sırasındaki hatalar 
gelmektedir. Bununla birlikte a(atoksin üreten küf türleri (A. 
(avus ve A. parasiticus) toprakta do$al olarak bulundu$undan, 
bu kü(erin istilasından kaçınmak zordur. Böcekler, memeliler, 
ku!lar ve mekanik i!lemlerin yanı sıra sıcak, kuru ko!ulların 
yarattı$ı stresler ve kötü tarım uygulamaları, hasat öncesi 
dönemde de küf enfeksiyonuna neden olabilir.Gıdalarda olu!a-
cak toksin miktarı çevresel ko!ullar yanında; küf cins, tür ve 
su!u ile meyve sa$lamlı$ı, gıda çe!idi, üretim tekni$i, kurutma 
ve depolama ko!ulları ve gıdanın nemiyle de oldukça ilgilidir.
 
A(atoksin üreten kü(er meyvelere çe!itli dönemlerde bula!ır. 
%lk bula!malar bahçede/tarlada meyveler a$aç/bitki ba!ın-
dayken gerçekle!ir. Yapılan çalı!malar meyvelerde a(atoksin 

üreten kü(erin, en fazla hasat döneminde, ikincil olarak da depoda tespit edildi$ini göstermi!tir. Tarlada/-
bahçede, hasatta, hasat sonrası i!lemler sırasında ve depolama sırasında küf kontaminasyonu ve ardından 
a(atoksin üretimi meydana gelebilir. A(atoksin üreten kü(erin bula!ması ne kadar çok olursa meyvelerde 
a(atoksin meydana gelme oranı da o kadar yüksek olur. Kü(erin bula!malarında ise bahçedeki hastalık ve 
zararlılar ile yetersiz beslenme, zamansız hasat, olumsuz ekoloji gibi #zyolojik faktörler, depodaki elveri!siz 
ko!ullar, meyvelerdeki çürük ve kırıklar rol oynamaktadır. 

AFLATOKS%NLERLE MÜCADELE
A(atoksin ile do$rudan mücadele yapılamaz ancak a(atoksin olu!umuna sebep olan kü(erin bula!masını önle-
mek ve a(atoksin üretimini destekleyen ko!ulların engellenmesi suretiyle önlem alınabilir. Genel olarak ürünün 
isterlerine uygun olacak !ekilde “%yi Tarım Uygulamaları” ba!ta olmak üzere, hızlı kurutma, uygun i!leme 
depolama ve nakliye teknikleri kullanılarak a(atoksinler kontrol altında tutulabilirler. A(atoksinlerle 
mücadelede en önemli faaliyetlerden biri a(atoksinlerin do$ru ve zamanında tespit edilmesidir. Bu sayede 
a(atoksin kontaminasyonu zamanında müdahale ile en aza indirilebilir. A(atoksinlerin tespitinde ço$unlukla 
laboratuvar ve kali#ye eleman gerektiren ileri düzey ekipmanlar kullanılmakla birlikte, toksinlerin yerinde ve 
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zamanında te!hisinin öneminden dolayı sahada kullanılabilen hızlı ve kolay kullanılabilir sistemlerin geli!tir-
ilmesi ile ilgili ara!tırma ve geli!tirme çalı!maları gün geçtikçe artmaktadır. 

TÜB%TAK MAM Ya!am Bilimleri koordi-
natörlü$ünü üstlendi$i iki uluslararası proje 
ile a(atoksinle mücadelede önemli katkılar 
sa$lıyor; MycoTWIN projesindeki bilimsel 
aktivitelerle insan kayna$ı yeti!tirmeye katkı 
sa$larken, INNOFOOD projesinde kurdu$u 
mobil kurutma sistemi (Giresun) ve Antep 

fıstık i!leme tesisi (Gaziantep) ile hasat sonrası a!amada a(atoksin mücadelesinde sektöre örnek olacak alt 
yapılar kazandırıyor. INNOFOOD projesi kurdu$u Gıda %novasyon Merkezi (Kocaeli), Test ve Analiz Labor-
atuvarları (Giresun ve &anlıurfa) ile a(atoksin de dahil olmak üzere sektörün gıda alanında test/analiz ve ara!tır-
ma ihtiyaçlarını kar!ılamada etkin bir rol üstleniyor. 

‘TÜG%P - TÜRKIYE GIDA %NOVASYON PLATFORMU
INNOFOOD projesinin hayata geçirdi$i Türkiye Gıda %novasyon Platformu - TÜG%P birlikte geli!tirme ve 
birlikte ba!arma prensibiyle, sektöre sorunlarını tartı!abilecekleri, birlikte çözüm bulabilecekleri bir zemin 
sa$lıyor. Türkiye’nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi olan INNOFOOD kapsamında, Gıda 
%novasyon Merkezi ve Türkiye Gıda %novasyon Platformu’u (TÜG%P) kurulmu! ve faaliyete geçirilmi!tir. 200 
ileri teknolojili makine ve ekipman, 9 pilot i!leme tesisi, 84 modern laboratuvar cihazı, 5 bin 800 metrekare 
kapalı alana sahip olan Gıda %novasyon Merkezi’nin, gıda ve içecek sektöründe katma de$erli üretimin merkezi 
olması beklenmektedir. TÜG%P’in halihazırda gıda sektöründen 105 üyesi bulunmaktadır. Çok geni! bir 
yelpazede sektöre hizmet vermekte olan TÜG%P’in mevcut üyelerinin %37’sini büyük i!letmeler, %31’ini mikro 
i!letmeler ile giri!imler, %23’ünü KOB%’ler ve %4’ünü sivil toplum kurulu!ları olu!turmaktadır. TÜG%P’in 
kapsamlı teknoloji, inovasyon ve i! geli!tirme hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, https://tugip.org.tr
 
"MÜCADELEDE GENÇ ARA&TIRMACILAR YETI&TIRIYOR, SEKTÖRÜN FARKINDALI"INI ARTIRIY-
ORUZ”
“Mikotoksinlerle mücadelede ara!tırma ve yenilik kapasitesinin arttırılması” konusunda TÜB%TAK MAM 
Ya!am Bilimleri koordinatörlü$ünde gerçekle!tirilen Avrupa Birli$i projesi MycoTWIN (GA no. 952337) 
a(atoksinlerle mücadelede tarladan-çatala tüm aktörlerin (çi'çi, sanayi, üniversite, kamu vs.) farkındalı$ını 
artırmayı hede(erken mikotoksinler konusunda lider konumdaki uluslararası ortaklarıyla i! birli$i içerisinde 
düzenledi$i ücretsiz bilimsel aktivitelerle ülkemizin genç ara!tırmacılarına a(atoksinle mücadele konusunda 
yetkinlik kazandırmakta, ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirerek sorunun küresel olarak çözümü 
için ortak akıl toplantıları düzenlemekte ve a(atoksinlerle mücadelede bilimsel stratejiler geli!tirmektedir. Proje 
kapsamında düzenlenen uluslararası bilimsel faaliyetlerde (yaz okulları, çalı!taylar, konferanslar, seminerler, 
teknik ziyaretler, bilgi günleri) 1000’in üzerinde uzman ara!tırmacıya ula!ılmı! ve 60 genç ara!tırmacı da bu 
faaliyetlerden ücretsiz olarak faydalanmı!tır. Ülkemiz ara!tırmacıları MycoTWIN’in tüm faaliyetlerini ve 
sonuçlarını www.mycotwin.eu web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından (linkedin, instagram, facebook 
//mycotwin) takip edebilirler, 2022 ve 2023 yıllarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası etkinliklere 
katılım sa$layabilirler.
 
INNOFOOD PROJES% NED%R?
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı$ı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekle!tirilen INNOFOOD 
Projesi, gıda sektörünün bölgesel rekabet gücünün artırılmasına yönelik ara!tırma ve inovasyon tesislerinin 
geli!tirilmesini kapsıyor. Böylece, Türkiye’nin kalkınmada öncelikli bölgesi olarak tanımlanan ve Sinop-Hatay 
boylamının do$usunda yer alan 12 Düzey II bölgesinde güçlü ve rekabetçi bir gıda ve içecek sektörünün 
olu!ması hede(eniyor.
 
INNOFOOD, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOB% ve giri!imleri desteklemek için; Ar-Ge, 
inovasyon, pilot i!leme hatları ve test/analiz laboratuvarları kuran kapsamlı bir alt yapı yatırımı ve kapasite 
geli!tirme projesidir. Proje ile gıda ve içecek sektöründeki KOB%’ler ürün kalitesini ve güvenli$ini iyile!tirmesi, 
Ar-Ge temelli ürün ve üretim teknolojisini geli!tirmesi ve katma de$erli ürünlerle ulusal/uluslararası rekabet 
gücünü artırması hede(eniyor.

https://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2022/11/gida-arz-guvenliginin-saglanmasinda-a(atoksinlerle-mucadele
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Fındık konusu her yıl hasat döneminde 
açıklanacak olan taban #yat nedeniyle 
Türkiye’nin gündemine gelmekte. 
Açıklanan #yatın genelde fındık 
üreticisini tatmin etmemekte ve tartı!-
ma 1-2 ha'a sürmektedir. Daha sonra 
fındık ülke gündeminden dü!mektedir. 
Öteden beri süre gelen fındı$ın sorun-
ları da bir türlü çözülememektedir.

Bunun için fındık sorunlarına  stratejik 
ve bütünsel(holistik) bir anlayı!la 
bakmak gerekmektedir.

 Fındık toplamda 4 Milyon ki!inin 
do$rudan veya dolaylı olarak geçimini 
temin etti$i Türkiye’nin en önemli 
tarımsal ürünlerinin ba!ında gelmekte-
dir. Toplamda 700 bin hektar alanda 
yıllık ortalama 650-700 bin ton  kabuk-
lu fındık üretilmektedir. 

Üretilen fındı$ın %85’i de ihraç 
edilmektedir. Nitekim   2021 yılında 
344 bin ton fındık ihraç edilmi! ve bu 
ihracattan da 2,26 Milyar USD gelir 
sa$lanmı!tır. Türkiye dünya fındık 
üretimi ve ticaretinde  %70 gibi çok 
önemli bir pay almaktadır. Böylece 
fındık ülkemizin hem sosyal ve hem de 
ekonomik açıdan stratejik bir ürünü 
olmaktadır.

Fındık aynı zamanda insan sa$lı$ı için 
de önemli bir besin kayna$ıdır. 

     

Bile!iminde bulunan ya$ asidi(oleik 
asit), besin li(eri, B1 , B6 ve E - 
Vitaminleri , dü!ük sodyum içeri$i, 
önemli bakır, magnezyum ve potasyum 
kayna$ı olarak  ve  biyoaktif bile!enleri 
nedeniyle de  sa$lıklı beslenmede 
önemli bir yeri vardır.

Gerek sosyo-ekonomik ve gerekse 
sa$lık açıdan bu denli önemli bir ürün 
olan fındı$ın üretiminde, hasat ve 
depolanmasında, i!lenmesinde ve 
pazarlanmasında çözüm bekleyen 
sorunları bulunmaktadır. Fındık 
üretiminin ve ihracatının sürdürülebil-
irli$ini sa$lamak ve bu sorunlara  
çözüm bulunması  için akılcı politika-
lara ihtiyaç vardır.
 
Fındık Tarımının Sorunları :  Fındı$ın 
sorunlarının oda$ına fındık üreticisi 
konmalıdır.  Fındık üreticisinin ço$un-
lu$unun asıl i!i fındık üretimi de$ildir.
Ordu’da fındık bahçelerinin sahipleri-
nin %70’i Ordu %li dı!ında ya!amak-
tadır. ‘’Ç%FTÇ%’’ tanımının yeniden 
yapılması ve fındıktan elde edilen 
gelirin üreticiler için yan gelir olmak-
tan çıkartılması gerekmektedir.

Türkiye’de fındık üretim verimlili$i 
çok dü!üktür. Do$u Karadeniz Bölge-
sinde fındık verimi dekara 65 kg ile çok 
dü!üktür. Türkiye ortalaması ise 90-95 
kg’dır. Buna kar!ılık dekar ba!ına 
ABD’de de 280 kg verim alınmaktadır.

Fındık bahçeleri özellikle Ordu, 
Giresun ve Trabzon bölgelerine ya!lan-
mı! (80-100 yıl) ve verimleri   çok 
dü!mü!tür. Bu bahçelerin yenilenmesi 
gerekmektedir. 
 Bu nedenle üretici de yeterli gelir elde 
edememektedir.

Gerekli bakımı yapılmayan, verimi 
dü!ük ve sahiplerinin uzakta bulunan 
bahçeler nasıl bir model uygulama ile 
verimli ve kazançlı bir duruma getirile-
bilir? 

Yeni Bir Fındık Üretim Modeli

Fındık bahçelerinin ortalama 
büyüklü$ü 5 dekar olarak verilmekte-
dir. Bu kadar küçük ölçekli fındık 
bahçelerinde verimli üretim yapmak 
mümkün olamamaktadır.
Yeni bir üretim modelli ile fındık bahçe 
alanları birle!tirilerek üretim 
yapılmasına imkan sa$lanacaktır. Bu 
ba$lamda mülkiyet bazlı ortaklık 
yerine, gelir  ortaklı$ını esas alan bir 
üretim modeli uygulanacaktır. Böylece 
fındık bahçelerinin bakımı iyile!ecek, 
girdi maliyetleri de dü!ecektir.
Bu modelde öncelikle bölge belediyel-
erinin öncülü$ünde “Birle!ik Fındık 
Üretim &irketleri”   kurulacak. Fındık 
üreticileri kendi aralarında da bu 
modele uygun !ekilde organize olabi-
leceklerdir. Bu !irketlere katılım iste$e 
ba$lı olacak ve fındık üreticileri bir çatı 
altında toplanacaktır.
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Böylece fındık üretim ölçekleri büyüye-
cek, üretim kalitesi ve verimi artacak ve 
maliyetler dü!ecektir. Modern tarım 
teknolojilerinin ( gübreleme, tarımsal 
mücadele, sulama, hasat sonrası i!lem-
ler) kullanıldı$ı bu yeni modelde verim 
önemli ölçüde yükselecek ve birim 
alandan sa$lanan gelir de artacaktır.

Dekardan sadece 90 kg fındık üretimi 
bu uygulanacak modelle 200 kg’a 
yükselecek ve fındık üreticisinin geliri 
de  2 katına çıkacaktır. 

Bu modelde “Block Chain” sistemi 
uygulanacak. Gelir ortaklı$ı yaptı$ı 
kurulu!ta her üretici  bu modelde ürün 
ve para hareketlerini izleme imkanına 
sahip olacaktır. Böylece  üreticiler için 
!e)af, denetlenebilir  ve güvenilir bir 
sistem kurulmu! olacaktır.  
Bu a!amada üretim artı!ına ölçülebilir 
hiçbir yararı olmayan fındık alan 
deste$i de kaldırılacak ve yerine   bu 
yeni modele dayalı   yeni devlet 
te!vikleri uygulamaya konulacaktır.

Bu modeli kooperatif modeli ile 
karı!tırmamak gerekmektedir. Türki-
ye’deki kooperatif sistemi iyi çalı!ma-
maktadır. Kooperati(erde yeterli ve 
etkili bir denetim söz konusu de$ildir. 
Bu nedenle de kooperatif üyelerinin 
i!leyi!e güvenleri yoktur.

Kırsalda ya!lanma, !ehirle!me, farklı i! 
alanlarına geçme ve kentlere göç, fındık 
üretim bölgelerindeki demogra#k 
yapının de$i!mesine yol açmı!tır. Göçü 
önlemek için fındıkta mutlaka 
sürdürülebilir  bir üretim ve #yat politi-
kası uygulanmalıdır.

Fındık Hasadı ve Depolanması 

Hasat sırasında ortaya çıkan ortalama 
150-170 bin ton zurufun atık olarak 
de$il,  ekonomik fayda sa$lanabilecek 
yeni ürünlere dönü!türülmelidir.

Fındı$ın uygun ko!ullarda depolan-
ması önem ta!ımaktadır. Fiyat 
istikrarının ve kalitenin korunmasında 
önemli fonksiyon üstlenecek olan 
lisanslı depoculuk  uygulaması yaygın-
la!tırılmalıdır.  Depolama ürünü 
koruma amacından ba!ka ‘’stratejik’’ 
bir depolama sistemidir. Böylelikle 
hem ülke içerisinde ve uluslararası 
piyasalarda bir arz-talep istikrarı 
sa$layacaktır. Fındıkta kalite kaybının 
önlenmesi ve #yat istikrarının sa$lan-
ması için üretim miktarları da gözetil-
erek 100.000 ton kapasiteye ula!acak 
lisanlı depoculuk sistemi özellikle 
desteklenmelidir.

Fındı#ın !"lenmesindeki Sorunlar

Fındık kırma ve kavurma tesislerinin 2 
Milyon ton civarında kurulu kapasit-
eye sahip oldu$u belirtilmektedir. 
Bu kapasite ihtiyacın 4-5 katı 
düzeyinde oldu$u anla!ılmaktadır. Bu 
durum zarar verici bir rekabete 
dönü!tü$ü ve bunun da kalitenin 
dü!mesine neden oldu$u   de$er-
lendirmesi yapılmaktadır. Bu nedenle  
yeni kırma ve kavurma  tesislerinin 
kurulması desteklenmemelidir.  Son 
ihracat verilerine  çi$ fındık ihracatın-
da ortalama #yatın 6,41 USD/kg, 
beyazlatılmı!/kavrulmu! fındıkta #yat 
7,22 USD/kg ve fındık unu/kıyılmı! 
fındık ortalama ihraç #yatı 6,37 
USD/kg oldu$u anla!ılmaktadır.

Fındık ihracatının %58’inin çi$ fındık 
ve beyazlatılmı!/kavrulmu! fındı$ın da 
%41 bir pay aldı$ı belirtilmektedir.
Burada da  kolayca görülece$i gibi 
dünyanın en büyük fındık üreticisi ve 
ihracatçısı  olan Türkiye, katma de$eri 
yüksek  fındık ürünleri bugüne kadar 
üretememi! ve hak etti$i geliri 
sa$layamamı!tır.

Fındık bile!iminde bulunan besin 
ö$eleri nedeniyle insan sa$lı$ı için 
önemli bir üründür. Bu nedenle fındık 
kullanılarak insan sa$lı$ı için fonksiy-
onel özellikler ta!ıyan gıda ürünlerinin 
geli!tirilmesi  büyük önem ta!ımak-
tadır.  Bu çerçevede ülkemizin  var 
olan bilimsel ve teknolojik alt yapısı 
kullanılmalıdır.
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Ayrıca fındık tarımı, i!lenmesi, yan ürünlerinin ( fındık kabu$u(350 bin ton), zuruf(150 bin ton) ve fındık zarı(3 bin ton) )  
de$erlendirilmesi için Ar-Ge projeler hazırlanmalı ve desteklenmelidir.

Bu ba$lamda TÜB%TAK’ın  Gebze’de bulunan Türkiye Gıda %novasyon Merkezinin  yeni pilot tesisleri, modern laboratuvar-
ları ve uzman kadrosundan yararlanılmalıdır.  Fındık %htisas Üniversitesi olarak belirlenen Giresun Üniversitesi’nin koordi-
natörlü$ünde bu  tarımsal ve teknolojik çalı!malar yürütülmelidir.

Fındı#ın Pazarlanması

Fındık dünyada esas olarak gıda sanayi üretiminde kullanılmaktadır. Dünyada fındı$a olan ihtiyaç her yıl artmaktadır. Bu 
nedenle dünyada 30’a yakın ülkede fındık üretimi yapılmaktadır. Bu ülkeler arasında %talya, %spanya, ABD, &ili, Gürcistan, 
Azerbaycan ve Çin’i saymak mümkündür. Bu nedenle üretimimizi sürdürülebilir bir !ekilde artırmamız öncelik ta!ımak-
tadır.

Badem ve ceviz konusunda çok sayıda bilimsel yayın bulunmaktadır. Ancak fındık konusunda o kadar fazla bilimsel yayın 
yoktur. Bu nedenle dünyada badem ve ceviz tüketimi artmaktadır. Nitekim International Nut Council/ INC’nin verilerine 
göre 2007 – 2019 yılları arasında dünyada badem ve ceviz tüketimi sırasıyla %114 ve %144 artmı!tır. Buna mukabil aynı 
dönemde fındık tüketim artı!ı ancak %32 düzeyinde kalmı!tır. Bu da bize fındık konusunda ciddi çalı!malar yapmamız 
gerekti$ini göstermektedir. Fındık taban #yatı belirlerken ve ihracatını yaparken dünya pazarlarındaki geli!meler ve 
de$i!imler   dikkate alınmalıdır.  Fındı$ın hem iç ve hem de dı! pazarlardaki rakip ürünleri olan badem ve ceviz   gibi ürün-
lerin   yakından takip edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de yılda 100 – 150 bin ton kabuklu fındık tüketilmektedir. Sa$lıklı bir 
besin olan fındı$ın yurtiçi tüketiminin artırılması için toplumu bilinçlendirme çalı!maları yapılmalıdır.
Fındık üretimi ve ihracatını sürdürülebilir kılmak için dünya pazarlarına güven verici politikalar olu!turulmalıdır. Asıl 
önemlisi fındık politik bir ürün olmaktan çıkarılmalıdır.

Finansman Kaynakları Neler Olabilir?

Gerek yeni fındık üretim modeline #nansal deste$in sa$lanması ve gerekse Ar-Ge  çalı!malarına destek verilmesi ve fındı$ın  
iç ve dı! pazarlarda tanıtımı için gerekli kaynak, fındık ihracatından alınacak olan %1’lik bir  fonla sa$lanabilece$i 
dü!ünülmelidir.  Bu yolla ilk a!amada 20 Miyom USD kaynak yaratmak mümkündür. Ayrıca devletin tarım destekleri de bu 
amaçla kullanılabilir. 

Son Söz  : Dünyada fındık üretiminde ve ticaretinde lider ülke olarak, fındık konusuna yeni bir anlayı!la,  yo$un Ar-Ge   ve 
inovasyon  çalı!maları yaparak ,  know-how birikimi sa$layarak dünyadaki konumumuzu korumak ve geli!tirmek için ciddi   
çalı!malar yürütülmesinin gerekli  oldu$unu anlamalıyız.

Mehmet Pala                                                          %stanbul, 10.08.2022
mpala@superonline.com



Giresun Ticaret Borsası

Av. MÜJDAT ÖZ

%Z%NS%Z KAYDI ALMAKSES VE GÖRÜNTÜ 
!ekilde konu!turmak veya davran-
masını sa$lamak !eklinde yapılan 
eylemlerin sonucu olarak alınan 
görüntü ve ses kayıtları hukuka 
uygun deliller olmaz.

Yine ki!i elde etti$i ses kayıtlarını, 
görüntü kayıtlarını veya video 
kayıtlarını 3. ki!ilere gösterme veya 
bu ki!ilerle payla!ma amacıyla kayıt 
altına almı! olmamalıdır. Kayıt alan 
ki!inin amacının hukuki bir 
uyu!mazlı$ın çözümünde bu kayıt-
ları delil olarak kullanmayı 
amaçlıyor olması gerekir. Kısacası 
ki!inin hukuka uygun olarak ses 
kaydı, görüntü kaydı veya video 
kaydı aldı$ının kabul edilmesi için 
aranan en önemli kriter bunları 
hangi amaçla yaptı$ıdır. Bu sebeple 
kayıtların her olayda delil niteli$i 
ta!ıyıp ta!ımadı$ı ayrı ayrı de$er-
lendirilmelidir. Yukarıda belirt-
ti$imiz !artların varlı$ı halinde bu 
kayıtların gerek özel hukuk 
uyu!mazlıklarında gerekse ceza 
hukuku yargılamalarında delil 
olarak kullanılması

 izinsiz olarak eri!ilmesi halinde 
haberle!menin gizlili$i suçunu 
olu!turmaktadır. Dolayısıyla ki!ile-
rin birbirleri arasında konu!ması, 
ileti!im kurması veya haberle!mesi 
gibi durumlarda yapılan görü!mel-
erin, atılan maillerin, yahut 
payla!ılan bilgilerin izinsiz olarak  

Geli!en teknoloji ile birlikte ses ve 
görüntü kaydı almak son derece 
kolay hale gelmi!tir. Tara(ar arasın-
daki uyu!mazlıklarda kullanımı 
bakımından da ki!ilerin izni 
olmaksızın alınan görüntü ve ses 
kayıtlarının kullanılabilirli$i tartı!-
ma yaratmaktadır. 

Hukuk sistemimizde ses kaydının 
ve görüntü kaydının alınmasında 
suç te!kil edilebilmesi için aranan 
kelime hukuka aykırı olarak elde 
edilip edilmedi$idir. Yani ses kaydı 
veya görüntü kaydının alınmasının 
suç olabilmesi için aranan kriter bu 
kayıtların nasıl elde edildi$idir. Zira 
Türk Hukuku’nda gerek ceza 
yargılamalarında gerekse hukuk 
yargılamalarında hukuka aykırı 
olarak elde edilen izinsiz ses veya 
görüntü kaydı almak suç te!kil 
etmekte olup bu kayıtlar delil 
niteli$i ta!ımamaktadır. 
Ses veya görüntü kayıtları hukuka 
uygun delil olarak sayılır mı?

Aynı zamanda bu durumların ani 
olarak ki!inin ba!ına gelmi! olması 
gerekir. Ki!inin ba!ına aniden veya 
tesadüfen gelmeyen duruma kar!ı 
sırf delil olması amacıyla planlı 
olarak ses kaydı veya görüntü kaydı 
alınması ne yazık ki delil olarak 
nitelendirilemez. Yani bir kimseyi 
kandırmak, uyu!mazlık çözümünde 
ki!inin aleyhine olacak 
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kayıt altına alınması i!bu suçu te!kil eder. mümkün olacaktır. Yüksek Mahkeme içtihatları da bu yöndedir.

%zinsiz Ses veya Görüntü Kaydı Almak Suç Mu?

Ki!inin haberi olmadan ses kaydı veya görüntü kaydının alınması, foto$rafının çekilmesi veya videosunun 
çekilmesi Türk Ceza Kanunu’na göre suç te!kil eder. Dolayısıyla ses, görüntü kaydı alan ki!ilerin elde etti$i verile-
rin hukuka aykırı olmasının yanı sıra bu eyleminin suç te!kil etmesi de söz konusu olabilecektir.

Özel Hayatın Gizlili$i Suçu;

Herkes tarafından en çok bilinen ve duyulan suç; özel hayatın gizlili$i suçudur. Burada öncelikle özel hayatın tam 
olarak neleri kapsadı$ından bahsetmek gerekir. Ki!inin özel hayatı olarak ki!isel hayatından bahsedilmektedir. 
Yani günlük hayatında ya!amsal olarak ki!isel hayatının içinde yaptı$ı aktiviteler, edindi$i bilgiler, yaptı$ı eylemler 
gibi sadece ki!iye özel olan durumların izinsiz olarak ses kaydı, görüntü kaydı veya video kaydı alınmak suretiyle 
ö$renilmesi özel hayatın ihlalini olu!turmaktadır.

Haberle!me Gizlili$inin %hlal Edilmesi Suçu;

Bilindi$i üzere haberle!meler gizli olup ki!ilerden

Konu!maların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu;  Burada suç te!kil eden hareket ki!iler arasında yapılan özel 
konu!maların kayda alınması veya dinlenmesidir. Özelden kasıt ise aleni yapılıp yapılmadı$ıdır. E$er ki!iler 
arasında yapılan konu!malar üçüncü ki!iler tarafından duyulması için özel çaba gerektirir ise bu konu!ma aleni bir 
konu!ma de$ildir. Yani di$er üçüncü ki!iler tarafından duyulması için çaba sarf edilmeyen konu!malar alenidir ve 
herkes rahatlıkla duyabilecektir. Dolayısıyla aleni konu!maların kayda alınması i!bu suçu olu!turur.

Dolayısıyla elde edilen ses kayıtlarının ve görüntü kayıtlarının, foto$raf çekimlerinin ve video çekimlerinin yukarı-
da bahsedilen durumlarda yapılması halinde Türk Ceza Hukuku’nda yer alan i!bu suçları te!kil etti$ini söylemek 
gerekir. Bu sebeple bu kayıtların hukuka uygun olarak elde edilerek suç te!kil etmemesine dikkat edilmesi gerek-
mektedir...



Giresun Ticaret Borsası

Türkiye’de ilk oda çıkarılan nizam-
namelere dayanılarak 1879’da 
Tarsus’ta Ticaret ve Sanayi Odası 
adıyla kuruldu. Bunu 1882’de %stan-
bul, 1885’te %zmir, 1886’da Antalya 
ve %çel, 1887’de %nebolu takip etti. 
Birçok yerde Ticaret ve Ziraat 
Odası kurma giri!imlerine rastlan-
masına ra$men hemen her kazada 
kurulamadı$ı bilinmektedir. 
Tirebolu ve Görele’de Ticaret ve 
Ziraat Odası 1309 (1892) yılında 
kurulmu! olmasına ra$men iktisadî 
hayatın ve ticaretin daha da canlı 
oldu$u Giresun’da “Ticaret ve 
Ziraat Odası” hemen kurulamadı. 

Nitekim Giresun Ticaret Odası, 
kurulu! tarihini 1314 (1898) olarak 
vermektedir. Ancak kurulu! yılına 
rast gelen 1898 yılına ait Trabzon 
Salnamesi’nde Giresun Ticaret 
Odasına ait bir kayıt görülemiyor. 
Ticaret Odası bunu koleksiyonun-
da bulunan “Oda’nın ismini ve 
tarihi tesisini ta!ıyan levhasıyla 
resmî mühüre” dayandırıyor; 
Ticaret ve Ziraat Odası’nın ilk reisi 
olarak Hacıalia$azâde Mehmed Ali 
Efendi (ö. 1929) gösterilip yerine 
karde!i Kâ!if Efendi’nin geçti$i 
ifade ediliyor. Bu bilgiler kesin 
olarak de$il de “en kuvvetli 

malûmat” olarak veriliyor.Ancak, 
“Giresun kazâsı e!rafından ve 
tüccâr-ı mutebarandan” olarak 
tanımlanan Hacıalia$azâde 
Mehmed Ali Efendi’nin rütbe-i 
sâlise ile talti# talebi Ticaret 
Odası’nın kurulu!unda gösterdi$i 
hizmet ve yardımlarından dolayı 
olmalıdır (31 A$ustos 1315/12 
Eylül 1899). Ticaret Odası’nın 
kurulu!undan dört yıl sonra 1902 
tarihli Trabzon Salnamesi’nde ise 
Ticaret ve Ziraat Odası reisi olarak 
Veledyan Asador A$a’nın ismi, 
Hacıalizâde Mehmed Ali Efen-
di’nin ismi 1904’te yayınlanan 
Trabzon Salnâmesi’nde zikrediliy-
or. Mehmed Ali Efendi’nin karde!i 
Hacıalia$azâde Kâ!if Ali Efendi’nin 
ismine Salname kayıtlarında 
rastlanmıyor. Ancak, 1915’te 
Fransızca basılan Ticaret Salnâme-
si’nde Ticaret ve Sanayi Odası reisi 
olarak zikrediliyor. Bu bilgiler 
Ticaret Odası’nın kurulu!undaki 
etken isimlerin Hacıalia$azâde 
Mehmed Ali Efendi ve karde!i Kâ!if 
Ali Efendi’nin Ticaret Odası 
reisli$ine geçti$ine i!aret ediyor. 
Kurulu!taki bu gecikmenin sebebi-
nin Giresun’daki ticaret erbabının 
ilgisizli$inden kaynaklandı$ı 
söylenebilir. 

KURULU&UG"RESUN T"CARET ODASININ

AYHAN YÜKSEL
ARA!TIRMACI - YAZAR

Giresun Ticaret Odası kurucularından ve reislerinden Hacıalizâde Mehmed Ali Efendi
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Ticarî hayata bir canlılık getirece$ine inanmamı! tüccarların meydana getirdi$i bu birli$in iyi neticeler alması 

beklenemezdi. Oda, vilayette ve kom!u kazalarda kurulunca bu defa büyük bir hevesle kurulmu!, fakat kendisin-

den beklenen ticarî potansiyelin artması ve tüccarlar arasında güvenin arttırılması ve di$er konularda üzerine 

dü!eni/bekleneni yapamamı!tır. Kom!u kazalara göre geç de olsa kurulu! prosedürünü tamamlayan Giresun 

Ticaret Odası’nın daha sonraki tarihlerde nasıl bir faaliyet gösterdi$i hakkında ayrıntılı bilgilere

sahip de$iliz.  Ancak, 1914 yılına ait bir belgeden Oda’nın istenilen faaliyetleri lâyıkıyla yapmadı$ı/!ikâyet 

konusu oldu$u ileri sürülebilir. &ikâyet konusu olan Oda’nın Trabzon Vilayeti Mülkiye müfetti!leri tarafından 

yapılan te'i!lerinde ticarî hayatta önemli bir rol oynamadı$ı tespit edilmi!tir. Hazırlanan rapora göre 1327 

(1911) yılı ba!ından itibaren Oda’nın kayıtlarının düzgün tutulmadı$ı, hesaplarda usulsüzlük görüldü$ü, Ticaret 

Odası yönetiminin Oda ile ilgilenmedi$i !ikâyetler arasındadır. Oda’nın yönetimi reis ve kâtibin elinde

kalmı!tır. Odanın kurulu! amacına uygun olmayan bu durumun tespiti üzerine Dâhiliye Nezâreti, Oda’nın ya 

lâyıkıyla çalı!tırılması, ya da yeniden düzenlenmesini istemi!tir (27 Mart 1330/9 Nisan 1914). Elbet Oda’nın 

atâleti, daha önceki yıllarda hiçbir faaliyette bulunmadı$ı anlamına gelmemelidir. En azından Ticaret Odası’nın 

!ehirde bulunan tüccarları zaman zaman bir araya getirme i!levini gördü$ü ve merkezle Giresun’un ticarî ileti!i-

minde rol aldı$ı muhakkaktır. 
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1. G!R!$
Fındık (Corylus avellana L.), Fagales takımı, 
Betulaceae familyası ve Corylus cinsine 
girmektedir. Corylus cinsi bitkileri, kı!ın 
yapra$ını döken çalılar ve a$açlardır. 
Fındıkta, di!i ve erkek çiçekler aynı bitki 
üzerinde bulunmaktadır (monoecious). 
Fındıklarda dikogami çiçeklenme yaygındır. 
Çiçeklerde çanak yaprak, taç yaprak ve 
nektar salgısı bulunmamaktadır. Fındık, 
di$er pek çok meyve türünden farklı olarak 
kı! aylarında çiçeklenir. Çiçeklenme 
Kasım-Mart aylarında olmaktadır . Tozlan-
ma rüzgâr yardımıyla olmaktadır. Tozlanma 
zamanında, di!i çiçeklerde yumurtalık ve 
tohum tasla$ı geli!memi! durumdadır. 
Döllenme tozlanmadan 4-6 ay sonra olmak-
tadır. Fındık, tohumu yenilen sert kabuklu 
bir meyve türüdür. Tohumun geli!mesi için 
döllenme ve embriyo geli!iminin tamam-
lanması gereklidir. Döllenme olmadı$ında, 
yumurtalık duvarının meydana getirdi$i sert kabuktan (perikarp) ibaret içi bo! meyveler olu!tu$u belir-
tilmi!tir. Fındık çe!itlerinde kromozom sayısı 2n=28 olarak bildirilmi!tir. Ancak fındıklarda kromozom 
sayısı 2n=2x=22 ve 26 kromozom olarak da bildiren çalı!malarda bulunmaktadır. Türkiye’de fındık 
yeti!tirilen alanlar 40–41º enlem ve 37–42º boylamları arasında bulunmaktadır. Bu sınırlar içinde ekolo-
jik ko!ullar bakımından fındık yeti!tirmeye en uygun alanlar Karadeniz kıyı !erididir. Fındık yeti!tiri-
cili$i sahilden 60 km içeriye, 750 m ve hatta daha yüksekli$e kadar çıkabilmektedir. Fındık türlerinin 
sını(andırılmasında ayırt edici özellikler olarak bitkinin morfolojik özellikleri, meyvenin pomolojik 

DE#ERLEND%R%LMES%
FINDIKTA HASAT YÖNTEMLER"N"N

DR.  Ö!R. ÜYES" AL" TURAN
G"RESUN ÜN"VERS"TES" FINDIK EKSPERL"#" PROGRAMI 
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özellikleri  ve zuruf  özellikleri 
kullanılmaktadır. Corylus cinsi 
içindeki tür sayısı eski ara!tırma-
larda 15-25 arasında de$i!kenlik 
göstermektedir. Günümüzde bazı 
ara!tırıcıların ortak görü!üne göre; 
Corylus cinsi içinde, 5 adet çalı 
formunda yeti!en tür, (C. avellana 
L., C. americana Marshall, C. 
cornuta Marshall, C. heterophylla 
Fischer ve C. sieboldiana Blume) ile 
4 adet a$aç formunda yeti!en tür 
(C. colurna L., C. jacquemontii 
Decaisne, C. chinensis Franchet ve 
C. ferox Wallich) bulunmaktadır. 
2000 yılında yapılan bir çalı!mada 
ise fındık türleri 3 gruba 
ayrılmı!tır. Avellana grubu içinde 4 
tür, Cornuta grubu içinde 3 tür ve 
Colurna grubu içinde 5 tür olmak 
üzere toplam 12 tür olarak belirt-
mi!lerdir.   Bu türler arasında 
ülkemizde yaygın olarak C. avella-
na L. türü ekonomik olarak 
yeti!tirilmektedir.
Ülkemizde fındık kültürü çok eski 
yıllara dayanmasına ra$men 
modern tarım tekniklerinin 

uygulanması konusunda maalesef 
geli!me sa$lanamamı!tır. Gelenek-
sel bir üretim !ekli  yapılmakta ve 
bu da verim ve kalite kayıplarına 
yol açmaktadır. En önemli kayıplar 
ise hasat ve hasat sonrası a!ama-
larında ya!anmaktadır. Özellikle 
erken hasat uygula maları fındıkta 
önemli düzeyde verim kalite 
kayıpları olu!masına yol açtı$ı 
genel olarak kabul görmektedir. 

2. FINDIKTA HASAT
a) Fındı"ın hasat edilmesi
Bitki üzerinde belirli bir geli!me 
a!amasına eri!en ve/veya geli!me-
sini tamamlayan, belirli bir olgun-
luk derecesine ula!an fındıklar 
bitkiden koparılır. Bu i!leme hasat 
veya derim denilmektedir ve 
fındıkta daldan ve yerden olmak 
üzere iki !ekilde yürütülmektedir. 
Hasat i!lemi çok dikkatli 
yürütülmelidir ve karı!ık çe!itle-
rden olu!an bahçelerde her çe!it 
hasat olumuna geldi$inde toplan-
malıdır. Çünkü fındık çe!itlerinden 
bazıları erken, bazılar orta ve 

bazıları da geç hasat olumuna 
gelmektedir. Bu yüzden çe!itler 
karı!ık de$il de her çe!it hasat 
olumuna geldi$inde ayrı  ayrı hasat 
edilmeli, harmanlanmalı, kurutul-
malı, çuvallanmalı ve hasat edilen 
fındıklar aynı gün mutlaka harman 
yerine getirilmelidir.
 
b) Fındıkta hasat olum kriterleri
Çotana$ın %75’inin sararıp kahv-
erengile!mesi, meyvenin tama-
mının kahverengile!mesi, dal 
sallandı$ında +’ünün dökülmesi, 
meyvenin çotanak içinde kolayca 
dönmeye ba!laması, meyvenin 
tabla kısmının tamamen kahveren-
gile!mesi ve iç fındı$ın nem de$eri-
nin %30’un altına dü!mesi (ideal 
olan %25) hasat olumuna geldi$ini 
göstermektedir.
 



MAKALE

KÖKSAL MAHANO!LU

ZAMANIN DURDU#U YER...
17 A#USTOS 1999 GÖLCÜK...

Deprem, insanın hareketsiz kabul 
etti$i ve güvenle aya$ını bastı$ı 
topra$ın da oynayaca$ını ve 
üzerinde bulunan tüm yapılarında 
hasar görüp, can kaybına u$rayacak 
!ekilde yıkılabileceklerini gösteren 
bir do$a olayıdır.   
 Âmâ ya içimizdeki deprem ya 
kaybettiklerimiz, geri gelmeyenler;
Bu yazıyı okuyan tüm okurlarımız 
depremi anlayabilmeniz için, gelin 
sizinle bir uygulama yapalım.
Lütfen her nerede iseniz !öyle 
geriye do$ru bir yaslanın, gözlerin-
izi kapatın ve dü!ünmeye ba!layın. 
Sevdiklerinizi, annenizi, babanızı, 
çocuklarınızı, onların do$umunu 
ya!adı$ınız heyecanı e!iniz ile 
payla!tıklarınızı üzüntüleriniz, 
sevinçleriniz i!inizde ilk ba!arınızı 
kutlamalarınızı !öyle bir 
gözünüzün önünden #lm !eridi gibi 
geçsin o anları ya!ayın ve ….
Bir anda bunların 30 saniyede   
öldü$ünü, yok oldu$unu dü!ünün 
i!iniz e!iniz çocuklarınız anneniz 
babanız bir anda maddi ve manevi 
birçok de$erleri bir ta! yı$ınının 
altında bıraktı$ınızı  …gö$sünüzün 
ortasına bir bıçak saplandı de$il mi 
i!te gerçek deprem odur………
Size gerçek bir deprem hikâyesi 
anlataca$ım ,17 A$ustos 1999 da bir 
deniz birli$inde ya!anmı! bir 
hikâye, depremden kurtulu!un ve 

ondan sonra devam eden ya!an-
mı!lıkların hikayesini……. 17 
a$ustostan 10 gün önce idi. Deniz 
harp okuluna ait E- bot (E$itim 
botu) tazeleme e$itimleri mak-
sadıyla Yıldızlar Su Üstü E$itim 
Merkezi Komutanlı$ının emrine 
girmi! %zmit körfezinde e$itim 
yapıyorlardı. Hava sıcaktı, e$itimi 
veren personeli ile geminin 
kontrollerini yapıyordu, kendisi 
amir oldu$u için personelinin gemi 
personeli ile hazırlıklarını seyrediy-
or bir yandan da çayını içiyordu.  
%zmit körfezinin sonundan geriye 
döndüklerinde gözüne denizin 
ortasında fokurdayan bir su takıldı. 
Sanki denizin içinden bir su 
fı!kırıyordu, gemi komutanına 
seslendi bir bakalım neyin nesi bu 
su dediler ve bir kova ile sudan 
numune aldılar, su sıcaktı deniz 
suyuna göre, tattılar bir anlam 
veremediler ve e$itimlere devam 
ederek oradan uzakla!tılar….
17 A$ustos gecesi evinde yalnız 
ba!ına TV seyrediyordu. O gece 
donanma komutanlı$ının devir 
teslim töreni vardı. Pencere açıktı, 
ama hava çok sıcak oldu$undan 
odada bile durulmuyordu. Gelen 
müzik seslerini dinledi havai #!ek 
gösterisini izledi ve gece 1 civarı 
yata$ına yattı. Saat 3.02 de müthi! 
bir gümbürtü ile uyandı. Sanki yer 

yarılıyor !im!ekler çakıyor kıyamet 
kopuyordu. Rahmetli anacı$ı hep 
ona o$lum yata$ından kalkarken 
hep sa$ tarafından kalk i!lerin rast 
gider diye tembih ederdi anacı$ının 
sözünü tuttu ve sa$ından kalktı, 
balkon kapısının önünde bir yarım 
dakika bekledi ve “acayip deprem 
oluyor” dedi kendi kendine. Güm-
bürtüler durunca odadan çıkmaya 
karar verdi. Yatak odasının kapısını 
açmaya zorladı açamadı biraz 
iteledi kapı açıldı. (3 kapa$ı da 
camlı olan büyük yatak odası dolabı 
dü!mü! ama komidin onun tam 
dü!mesini engellemi!ti. Sol tarafın-
dan kalksa direk bu dolabın altında 
kalacaktı. Adapazarı depreminde 
di$er   5 ya!ındaki o$lunu ku!pala-
zına veren annesi; o$luna yaptı$ı 
nasihatler ile sa$ından kalkmasını 
sa$layarak bu sefer ölüme teslim 
etmemi!ti. Kapıdan çıktı salona 
geldi, her zaman arabasının 
anahtarını ve cüzdanını masanın 
üstünde bırakırdı el yordamıyla 
onları buldu ve lojmandan dı!arı 
çıktı. Lojman 4 katlı eski lojmanlar-
dan biriydi. Karadenizli bir 
müteahhit tarafından yapılmı!tı, 
yeni lojmanlarda a$ır hasarlar 
varken bu eski lojmanda çizik bile 
yoktu, sıvası bile dökülmedi.
Arabaların park edildi$i yere geldi. 
Arkada!ı Ahmet ile Muza)eri 
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gördü. Muza)er çok tela!lıydı. 
Ahmet’te “gö$süme dolap dü!tü” 
diyordu, hemen arabaya bindiler. 
Muza)er’i De$irmendere’deki 
akrabalarına ula!tırmak için B 
kapıya yöneldiler ama kapı ana 
baba günüydü. Muza)er hemen 
arabadan indi ve B kapıdan dı!arı 
çıkarak gözden kayboldu. Ahmet’i 
hemen hastaneye götürdü hastane 
sakindi. Ahmet’i bıraktı sırada 
telefon kulübesi gözüne ili!ti, her 
zaman jeton ta!ırdı yanında, arama 
yaptı ankesörlü telefon çalı!ıyordu. 
Uzun uzun telefonu çaldırdı ama 
%stanbul’da olan annesi deprem 
olunca Göztepe parkına gitmi!ti 
cevap vermedi……

Tekrar arabasına döndü o sırada bir 
adam direk arabanın kaputuna 
kendisini attı ve abi Allah rızası için 
4 çocu$um enkaz altında kaldı 
benim adım kaleci ramazan “beni 
Ula!lı’da herkes tanır beni 
götürürmüsün ne istersen vereyim 
“dedi biraz !a!ırdı ama peki dedi ve 
adamı alarak hastaneden ayrıldı. 
Adam yol boyunca a$lıyordu 
“çocuklarım, çocuklarım ben ne 
yapaca$ım “diye. A kapıdan çıktılar 
o zaman depremin !iddetini anladı, 
insanlar Gölcük -Karamürsel 
yolunun kenarına kendilerini 
atmı!lar a$lıyor ba$ırıyor ve 
dövünüyorlardı. Kaleci Ramazan’ı 
Ula!lı’ya bıraktı. Benzin deposuna 
baktı çeyrek depo vardı benzin 
alayım lazım olur diye dü!ündü ama 
istasyon kapkaranlık ve bombo!tu ve 
elektrikler olmadı$ı için benzin 
pompaları çalı!mıyordu.  (Hayatının 
bundan sonrasında arabasının deposu 
hep dolu oldu gece benzini bidonlarla 
5-10 katı #yatına ve karaborsada 
sattılar.) Hastaneye gideyim Ahmet’i 
alırım nasıl oldu diye bir bakarım 
diyerek gölcük askeri hastanesine 
döndü, aman Allah’ım bombo! bırak-
tı$ı hastanenin bahçesi yaralılarla 
doluydu, Ahmet’i bulamadı, kendine 
!öyle bir baktı sapasa$lamdı o zaman 
ne yapmalıyım diye çabucak dü!ündü 
ve yardım etmeliyim dedi kendi 
kendine yüksek sesle hemen arabasını 
park etti ve hastanenin içine daldı.

Hastanenin içinde yalnızca bir asker 
gördü depremin !iddeti ile hastalar ve 
personel dı!arı kaçmı!tı herhalde. 
“Askere ne yapalım “diye sordu asker 
cevap vermedi tela!lı bir !ekilde bir 
!eyleri dı!arı çıkarmaya çalı!ıyordu. 
Gözüne bo! odalardaki yataklar ili!ti, 
gelirken görmü!tü dı!arıda yaralılar 
betonda yatıyorlardı ranzaların içinden 
yatakları çıkardı ve 2’!er  2’!er dı!arıya 
ta!ımaya ba!ladı bunu gören askerde 
yardım etti ve yorulana kadar dı!arı 
yatak ta!ıdı (zaman geçti$inde aynı 
yatakları 2’sini birden kaldırmayı 
denedi ve çok zorlandı.o zaman nasıl 
bir güçle yapmı!tı).Sonra beraber 
çalı!tı$ı bir binba!ıyı gördü adam 
devamlı sayıklıyordu ba!ından yara 
almı!tı onun pansumanına yardım 
etti.Yerde yatanların altına yatak koydu 
.O sırada yanındaki hem!ire cep 
telefonundan di$er hem!ire arkada!ını 
öldü$ünü ö$reniyor ama i!ine devam 
ediyordu…..
Gün a$armaya ba!ladı$ında hastane 
biraz sakinle!mi!ti.  Inlemeler azaldı 
durum kontrol altında gibiydi, gidip 
bizim yıldızlar su üstü e$itim merkezi 
ne alemde bakayım diye dü!ündü ve 
arabasına atlayıp binanı önüne geldi. 
Felaket gün a$arınca ortaya çıkmı!tı. 
Yıldızların binasının sa$ tarafı tama-
men çökmü!tü hastaneye giderken 
karanlıktan fark etmemi!ti. Esas kaybın 
kendi birli$inde oldu$unu bir iki gün 
içinde anlayacaktı……
Hemen birli$in arkasına dola!tı askerl-
er !a!kın !a!kın orada dola!ıyorlardı. 

Nöbetçi subaylı$ı ve nöbetçi subay ve 
astsubayı enkaz altında kalmı!tı. 
Askerler onu görünce hemen etrafında 
toplanmaya ba!ladılar. Esasen yaptı$ı 
görev icabı emrinde hiç asker yoktu. 
Gemilere e$itim veren 4 subay 11 
astsubaydan olu!an bir timin amiri idi 
ama askerlerin bölük komutanı sınıf 
arkada!ıydı ve askerlerle voleybol 
oynadı$ı zaman onu da ça$ırırdı o 
yüzden askerler onu tanıyorlardı. 
Hemen askerlere kısa bir konu!ma 
yaptı ve askerleri organize etti. Bu 
arada sürekli a$layan ve “arkada!ım 
enkazın altında onu çıkarmam lazım 
yerini biliyorum" diyen askere git !u 
voleybol a$ını kes getir onun senin 
eline verelim öyle enkaza gir dedi öyle 
de yaptılar asker voleybol a$ını ucunu 
tuta tuta enkazın içine girdi oda di$er 
ucundan tuttu. Kaloma verdiler ve 
askerleri dı!arı çektiler. %lk kurtarma 
i!lemi çok ba!arılı oldu ve askerlerin 
birden morali yerine geldi enkaz 
altında kalanları kurtarabileceklerini 
anladılar ve böylece hep birlikte asker-
leri enkaz altından kurtarmaya 
ba!ladılar.. Burada çok üzüldü$ü bir 
olay ya!adı, bir asker vardı. Kendinin 
nöbetçi subaylı$ı esnasında tanıdı$ı 
temiz yüzlü Beykozlu bir çavu!,17 
A$ustos sabahı terhis olacaktı. Terhis 
heyecanı ile sabaha kadar yata$ında 
uyuyamamı! ve hazır kıta ile sohbet 
ederek vakit geçirmek için onların 
oldu$u binaya gitmi!ti, o bina çöktü 
hiçbiri kurtulamadı…. Gün a$ardı 
ortalıkta ondan ve askerlerden ba!ka 
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kimse yoktu. Tek rütbeli olarak tek ba!ına kararlar vermeye ba!ladı. Tek katlı olan yemekhaneyi enkazı ve molo-
zları temizlemek için araç girebilmesi için yıktırttı. Askerleri düzene aldı. Ahçılara kahvaltıyı hazırlattı.  Di$er 
askerlerle birlikte, ki askerler biraz önce deprem geçirmi!lerdi, hep birlikte enkazı temizlemeye ve askerleri 
kurtarmaya ba!ladılar.
Di$er rütbeli personel yıkılan lojmanlarda aileleri ile u$ra!ıyordu, dı!ardan gelebilecek olanlar ise yolların kapan-
masından dolayı birli$e ula!amıyorlardı.
Bir ara üniformasını almak için eve gitti. Üzerinde sadece sivil !ort ve ti!ört vardı eve girince felaketi anladı 
dolaplar yıkılmı! bardaklar yere dü!mü! her taraf cam kırı$ı içinde idi. Zorlukla üst i!ba!ı üniformasını buldu, 
ba!ka bir !eyini alamadı ve tekrar birli$e döndü. %lk önce gemilerin personeli yardıma geldiler ve enkazdan perso-
nel çıkarmaya birlikte ba!ladılar. Enkazın iç tarafında gemi personeli ve yıldızlar personeli dı!ında ise bu deprem-
de çok !ehit veren denizaltı komutanlı$ının personeli canla ba!la elle kazıyarak buldukları kürek ve kazma ile ne 
varsa enkazı e!eliyor ve enkazın üst tarafında kalan askerleri çıkardıkça alkı!lıyorlardı bir içten bir dı!tan gelen 
alkı!lar kurtarılan asker sayılarını gösteriyordu ve umut artıyordu. Ö$lene do$ru alkı!lar azalmaya ba!ladı, o 
sırada aklına gölcük tersanesi geldi. Orada enkaza müdahale için malzeme vardır, diye dü!ündü ve bir subayı 
yanına alarak arabası ile gölcük tersanesine gitti. Gölcük tersanesi çok kötü yıkılmı!tı.  &ehit sayısı çoktu. Kalan 
personel çimlerin üzerine oturmu! bo! gözlerle bakıyordu. Anahtar dolaplarına gitti, camlarını kırdı ve depoları 
açmaya çalı!tı, ama olmadı. Anahtarlar uymuyordu, sonunda bir i!çi yardım etti ve ambarın kapısının camını 
kırdılar kapıyı öyle açtılar .8 tane balyoz aldılar i!çi” bunları kime zimmetliyeyim” diye sordu, “bana dedi” ve 
hemen senet imzaladı ve balyozları arabanın arkasına atıp birli$e döndüler. (Bu belge ile depremden sonra ona 
zimmet çıkarıldı parayı ödemek için gitti$inde onu tanıyan bir ikmal subayı büyü$ü “koçum dedi bu kadar 
yaptıklarından sonra bir de bunun bedelini mi ödeyeceksin” dedi ve belgeyi yırttı). Ak!ama kadar çalı!tılar ve 
ula!ılabilen enkaz altında sıkı!mı! birçok askeri çıkardılar. Gecenin karanlı$ı enkazın üstüne çöktü enkazdan 
inlemeler ba$rı!lar geliyordu, karanlıkta ne yapılabiliyor ise o kadar bir !eyler yaptılar. Gece boyunca ses gelen 
noktaları beyaz çar!a(a i!aretlediler, sabahleyin ses kesilirse kolayca bulsunlar diye….
Hiç uyumadı sabaha kar!ı arabasının arka koltu$una biraz uzandı, 1-2 saat sonra bir asker bir !eyler söyledi ona 
hemen fırladı (bu böylece 10 gün boyunca devam etti enkaz kaldırılıp her !ey bitinceye kadar…)

*****Beyrut kı$la bombalaması, 23 Ekim 1983 tarihinde Lübnan !ç Sava$ı döneminde Beyrut'ta meydana 
gelen bombalı saldırıdır. Bomba yüklü iki kamyonun Amerikan ve Fransız askerlerinin barındı#ı binaların 
önünde patlatılması sonucu 299 Amerikan ve Fransız askeri öldü. 

Esasen bu grup Yalova’da bir otelde enkaz altında kalan %sraillileri kurtarmak için gelmi!lerdi. Bu grubun bir 
kısmı orayı temizlerken di$er kısmını Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Su üstü Komutanlı$ına yönlendirmi!lerdi çünkü 
kaybın çok oldu$unu tahmin ediliyordu. (90’ a yakın !ehit verildi)
Ba!larında Yarbay Smolik vardı, selamla!tılar durumu ve binanın genel yapısını süratlice anlattı, hemen çalı!ma-
ya ba!ladılar. Sistemleri enkaz içinde özellikle ses gelen yerlere kuyular açmaktı bu kuyular sayesinde kat kat olan 

2. gün askerler gelmediler çünkü donanma komutanlı$ı Tüpra!’ın patlama 
ihtimaline kar!ı tüm gemilerin limanda ayrılmasını istedi ve gemiler eksik 
personel ile gölcük limanından avara ettiler.
2. günün sabahı NTV enkaz bölgesine gelmi!ti askeri birli$in içinde ölüm çok 
oldu$u için onun bulundu$u yere geldiler ve Fuat Kozluklu onunla röportaj 
yaptı. Tek konu!anda oydu zaten duygu doluydu konu!ması 2 gün boyunca 
tüm televizyonlarda yayınlandı ve bu yayından sonra röportaj yapılması 
yasaklandı. Bu arada BBC röportaj yapmak istedi ama kameramanını 
bulamadı$ı için röportaj gerçekle!medi. (Sonraki günlerde çar!ıda, yolda 
birçok insan onu görünce sarıldı, ‘’yemek yiyordum evimde seni duyunca 
yeme$imi bırakıp geldim’’ ‘’, ‘’i!imi bırakıp geldim yardıma’’ diyen insanlar 
vardı. Depremden sonra da birçok grup onunla irtibata geçip birlikte yardım 
kampanyası düzenlediler.)
Birlikte askerler ve birkaç subay astsubay ile yalnızdı, gene canla ba!la enkaza 
daldılar askerlerde arkada!larını kurtarmak için çok gayret gösteriyorlardı 
ama eldeki aletler ile enkazın içine girmek iyice zor hale gelmi!ti hatta 
imkansızdı. %!te o saatlerde %srail’in ,e Home Front Command isimli 
grubunun bir kısmı oraya geldi (bu grup 1983 yılında Beyrut kı!la bombala-
masında enkazdan askerleri kurtarmak için kurulan bir gruptu*****) 
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enkazda insanlara, ula!ıyorlar ve içinde-
ki insanları kurtarıyorlardı. %srailliler 
gelirken yanlarında jeneratör vb. gibi 
malzemelerde vardı tam teçhizatlı idiler. 
3 vardiya gecede çalı!malar devam 
ediyordu. %srailliler müthi! profesyonel-
di ve çok tecrübeli idiler, ama sayıları 
azdı Hemen durumu de$erlendirdi. 
Kendi askerlerini 10’ lu gruba böldü.  
Her %srailli askerin yanına bunları verdi 
ve enkazda son ta! kaldırılıncaya kadar 
birlikte uyum içinde çalı!tılar ve enkaz-
da i!lem bitince birbirlerine sarılarak 
veda ettiler.  (Arzu isminde bir genç kız 
televizyonlarda yayınlanan röportajı 
dinleyip Gölcü$e gelmi! nasıl olmu!sa askeri birli$in içine kadar girmi! onu bulmu!tu. %yi %ngilizcesinden 
ba!ka bir !eyi yoktu, Arzu’yu hemen gurupların arasındaki ileti!imi sa$lamak için görevlendirdi ve küçük Arzu 
enkaz tepesinde o sıca$ın altında saatlerce çalı!tı tercüme yaptı…) 3. günün ortalarında enkazda kuyular 
açılmı! ve askerlere ula!ılmaya çalı!ılıyor iken bir kuyunun hemen yüzeye yakın bir yerinde enkaz altında bir 
askeri gördü %srailli ekip çalı!anı. Asker deprem esnasında yataktan fırlamı! ama iki ranza gurubunun arasında 
namaza secde eder vaziyette sıkı!ıp kalmı!tı, bir eli de ranzanın içinde idi elini kurtaramıyordu ve 3 gündür o 
!ekilde duruyordu. %srailliler hemen bir albayı ça$ırdılar (albayın tipi do$u Karadenizli gibiydi mısır püskülü 
rengi saçları Laz burnu). Albay hiç dü!ünmeden enkaza daldı, o ve müdahale için bekleyen doktor bakakaldılar 
birazdan albay bir !eyler istedi onlarda enkaza girmek zorunda kaldılar hep beraber albay içerde o ve doktor 
yarı içeride yarı dı!arıda tam 3 saat u$ra!tılar ve askeri çıkardılar. Asker sa$lamdı, ruhunu garip bir mutluluk 
sardı ve o canını hiçe sayarak artçı depremlerin etkisiyle devamlı sallanan enkaza giren ve 30 derece sıcaklıkta 
saatlerce çalı!an adını dahi bilmedi$i o %srailli albayı hiç unutmadı. 
Türk askeri ve %srailliler hep birlikte çalı!ıyorlardı ve cenazeler ve yaralılar sürekli çıkarılıyordu, ama ne çalı!-
ma!
 Birkaç gün önce enkazdan çıkan askerler !imdi arkada!larını kurtarmak için tekrar enkaza giriyor, kazma 
sallıyor, ta! ta!ıyorlardı. Bursa belediyesinin gönderdi$i kamyonların !oförleri hiç durmuyorlardı. Onlar yoru-
lunca kendi askerlerinden !oför olanları kamyona yedek !oför olarak vermi!ti. O askerler devam ediyordu ve 
kamyonlar hiç durmuyordu. Beli sakat asker balyoz sallıyordu. &ehit cenazesini almaya gelen Beykoz belediyes-
ine ait !oför cenazeyi beklerken bo! durmayıp yorulan operatörün yerine geçerek dozeri kullanıyordu. Yemek 
molası yoktu, sadece su içiyorlar, ellerine bir !ey tutu!turulur ise onu o !artlarda enkaz ba!ında o dayanılmaz 
kokunun içinde yiyorlardı. 
%srailliler 3 vardiya halinde çalı!ıyorlardı. Bizimkilerde ise vardiya yoktu yorulan enkazın ba!ından ayrılmıyor 
orada dinleniyordu, gidin biraz dinlenin dedi$imiz askerlerde emir dinlemiyorlardı! 
Bu yapılanların hiçbiri kurallara uygun de$ildi, ama kendilerine emanet edilen Mehmetçi$in enkaz altında 
olması hem onu hem arkada!ları enkaz altında olan askerleri ve orada bulunan tüm görevlileri sessiz bir 
yasadı!ılı$a yönlendiriyordu. Bir yanında ölüm, hemen yanı ba!ında ya!am olan bir enkazda canhıra! bir çalı!-
ma ile hep birlikte birçok askeri kurtardılar. 
Cuma ö$leden sonra Yarbay Smolik ak!am için ondan bir istekte bulundu. (%srailli askerler ona Weizman 
diyorlardı. Çünkü herhangi bir sorun oldu$unda ne yapıyor ediyor sorunu çözüyordu. %srail cumhurba!kanı 
olan Ezer Weizman ın babası, Osmanlı ordusunda görevli bir tabip subaydı ve 1918'de Kudüs'ten ayrılan son 
birlikte görev almı!tı.) 
“Biliyorsun “dedi “bizim için cuma ak!amı kutsaldır &abat (****) törenimiz var, bana mum ve meyve suyu bula-
bilir misin” dedi.” Elimden geleni yaparım” diyerek çok sevdi$i Yzb. Yalçın’a döndü. “Ne yap ne et bunları bana 
ak!ama kadar bul adamlar 24 saat gece gündüz çalı!ıyorlar bizden ilk defa bir !ey istediler halledelim “dedi.
Ak!am oldu$unda 2 kasa meyve suyu ve 40-50 mum hazırdı, Yarbay Smolik ile bulu!tu ve malzemeyi verdi. 
Yarbay “bir !ey daha var “dedi.” ak!amki bizim törenimize sende katılacaksın 1 saatlik bir tören olacak biz 
normalde cumartesi hiç çalı!mayız ama sen bizimle yattın bizimle kalktın o yüzden senin hatırına çalı!maya 
devam edece$iz sen gelmez isen biz çalı!mayız” dedi. Ona göre nasıl olacaktı bu i! Yahudi dini töreninde bir 
Müslüman! Ama ya enkazın altında kurtarılmayı bekleyen vatan evlatları…
Gitti ...Yarbay masanın en ba!ına yanına onu oturttu. Yanlarındaki gencecik bir asker haham dua etti, oda 
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ellerini açtı, bildi$i bütün sureleri okudu. Herkes kendi yolundan aynı Allaha dua ettiler ve âmin dediler. Tören 
bitti masadan kalkıldı ve %srailli grup söz verdikleri gibi i!lerine devam ettiler….
*****"abat Yahudilerin dini dinlenme günüdür. Hem haftayı ve yaptıklarını dü$ünmek hem Tanrı'ya yakla$-
mak hem de daha iyi bir insan olmak için bir fırsattır. Bugün de i$ yapılmaz, elektrik kullanılmaz.

Deprem esnasında tirajı komik olaylarda oldu. 
Yıkılan binanın üst katı aste$menlere tahsisli bir 
yatakhane idi. Bu misa#rhanenin yatakhane 
kısmı sa$lam kalmı!tı ama banyoların oldu$u 
kısım tamamen yıkılmı!tı. Uykusu çok a$ır olan 
bir aste$men deprem gecesi hiçbir !eyin farkına 
varmamı! horul, horul uyumu!tu. Sabah olunca 
banyo ihtiyacını gidermek için kalkmı! yarı 
uykulu gözlerle havlusunu omuzunda ıslık 
çalarak banyoya gitmi! koridor boyunca 
yürümü! sonra kendini bir bo!lu$un önünde 
öylece bulmu! !a!kın gözlerle etrafına bakıyordu. 
%nsanların sinirleri bo!almı! gülüyorlardı aman 
dü!me dediler sa$lamsın bir de senle u$ra!may-
alım!
10 gün boyunca kâh a$ladılar, üzüldüler, kâh 
sevindiler ve o saha içinde ölü veya diri kimse 
kalmayacak !ekilde temizlendi.150’ye yakın Mehmetçi$i enkaz altından kurtardılar bir o kadar da !ehit cenaz-
esini …hepsi ile tek tek ilgilendi .10 gün boyunca kumandayı kimseye vermedi. (Di$erlerinin de ölüm kokan 
cesetlerin bulundu$u inlemelerin günlerce sürdü$ü toz toprak içindeki bu sahaya girmeye pek iste$i yoktu). 
Birkaç arkada!ı ile %srailli ekibin yanında bir Türk subayı olarak dimdik durdu. Askerleri ile Mehmetçi$in 
kurtarılması için sonuna kadar gayret etti. Hiç ama hiç bırakmadı, bu süreçte tam 10 kg kaybetti.  
Son gün geldi. Her !ey bitti. %srailliler sahadan çekildiler.
Ak!am oldu$unda belki de ilk defa saha dı!ında yemek yemi! gene alana dönüyordu. Bir %srailli asker ko!arak 
geldi “komutanım sizi bekliyor” dedi. Yalçın Yzb.yı da yanına alıp %sraillilerin kampına gittiler.
General kısa bir konu!ma yaptı onu övdü. Bu durumda ba!ından sonuna kadar nasıl birlikte hareket ettiklerini 
her sorunun çözümünde nasıl yardımcı oldu$unu anlattı ve” bizim Weizman’ımız olan bu Türk subayına çok 
te!ekkür ediyorum” dedi ve onun artık ,e Home Front Command gurubunun bir üyesi oldu$unu söyledi ve 
üye oldu$unu belirten grubun simgesi olan merce$i verdi. Bu simgenin ona her kapıyı açaca$ını söylediler. 
%srailli general “2 kamyon deprem malzemesini sana kullanman üzere hediye ediyoruz “dedi. Oda kısa bir 
konu!ma yaparak zaman me-umu gözetmeksizin görev yapan bu gruba te!ekkürlerini iletti ve %srailliler ile 
ayrıldılar.
(Bu grubun simgesi olan merce$in nasıl her kapıyı açaca$ına1 ay sonra !ahit oldu. Mademki %srailliler ona 2 
kamyon deprem malzemesi vermi!lerdi, o da manevi dünyasında borçlu hissetti$i bu insanlara bir hediye 
vermek istedi. Bir abisinden rica etti ve elek altı 500 paket el yapımı Rize çayı hazırlattı. ,e Home Front Com-
mand gurubuna göndermek için %srail konsoloslu$unun kapısına dayandı. Durumu anlattı, hediye göndere-
ce$ini söyledi, “hayır” dediler. %srail’e yiyecek sokmak çok zordu tam dönecek iken belki lazım olur diye 
çantasında bulundurdu$u bu özel merce$i i gösterdi” ben bu gurubun üyesiyim” dedi. Kapıdaki güvenlik 
görevlisi çok !a!ırdı, hemen büyük elçiyi aradı ve anında kapılar sonuna kadar açıldı. Hediyelerde yerine 
salimen ula!tırıldı.)
Tekrar enkazın kaldırıldı$ı alana gitti birli$in doktoru 
ordaydı. Sanki o saha onların eviydi, bir türlü ayrılamıyor-
lardı ama 10 gündür ne banyo ne su kokuyorlardı le! gibi. 
Doktor ikaz etti “abi bu kıyafetlerle evine gitme temiz 
kıyafet giy hiç olmazsa” dedi. Bir ate! yaktılar tüm 
kıyafetleri ate!te yaktılar ve temiz kıyafetleri giydiler.
Ate!in ba!ında oturdu o güne kadar hiç a$lamamı!tı, 
gözlerinden ya!lar bo!anmaya ba!ladı ve yarım saat hüngür 
hüngür a$ladı, kimse neden a$ladı$ını bilmiyordu, 
soramadılar da….
 



SA#LIK

Bel fıtı$ı omurların arasında amortisör görevi gören diskin, çevresindeki koruyucu tabakanın zamanla yırtıl-
ması ile omurilik kanalına veya sinirlerin omurgadan çıktı$ı kısma do$ru yer de$i!tirmesidir. Bu hastalı$ın 
toplumda görülme sıklı$ı %70 civarındadır. 
Hemen hemen her ya!ta olu!abilmekle beraber, ileri ya!ta daha sık görülmektedir. Ya!lanma ve dejenerasyon, 
a!ırı kilo, a$ır yük kaldırmadan kaynaklanan ani bir gerilim bel fıtı$ına neden olabilmektedir.
Her bel fıtı$ı a$rılı de$ildir. A$rı !ikayeti ile ba!vuran hastaların ço$unda ise bel a$rısı, sinir sıkı!ması durumun-
da ise baca$a yayılan a$rı görülmektedir. A$rı öksürük, öne do$ru e$ilmekle artabilmektedir. Özellikle a$rının 
ön planda oldu$u küçük herniasyonlarda, fıtı$ın neden oldu$u ödem, en(amasyon sinirler üzerinde daha fazla 
basınç olu!turmaktadır.
Bel fıtı$ı toplumda %70 gibi yüksek sıklıkta görülse de ameliyatla tedavi edilmesi gereken vakalar bu oranın 
sadece yüzde 2'ini olu!turmaktadır. 
Her bel fıtı$ının tedavisi ameliyat de$ildir. Hastada, kuvvet kaybı, re(ekslerde azalma veya kayıp yoksa cerrahiye 
hemen ba!vurulmaz.
Ameliyat endikasyonu olmayan ve 
a$rının ön planda oldu$u durumlarda, 
fıtık alanında olu!mu! en(amasyon ve 
ödeme yönelik uygulanan algolojik 
giri!imsel i!lemlerin ba!arı oranı çok 
yüksektir. 
Algolojik giri!imsel i!lemler ameli-
yathane odasında, steril !artlar sa$la-
narak, lokal anestezi altında ve radyolojik 
görüntüleme e!li$inde yapılmaktadır. 
Hasta birkaç saat gözlem altında 
tutulduktan sonra aynı gün eve 
gidebilmektedir. 
Radyolojik görüntüleme e!li$inde özel bir 
i$ne ile sinirin sıkı!tı$ı en yakın bölgeye 
ula!ılarak radyoopak madde ile i$nenin 
do$ru yerde oldu$u, herhangi bir damar 
ponksiyonu yapılmadı$ı tespit edildikten 
sonra lokal anestezik ve steroid karı!ımı 
enjekte edilir.
Darbeli radyofrekans tedavisinde ise 
radyofrekans cihazı vasıtasıyla verilen 
uyarılar ile i$nenin yeri do$rulandıktan 
sonra radyofrekans tedavisi uygulanmak-
tadır.

TOBB ETÜ HASTANES"
UZM.DR. DOSTAL" AL"YEV

TEDAV%S%AMEL"YATSIZ BEL FITI#I

#ekil 1. Disk içi radyofrekans ablasyon
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Bunların yanısıra yine özel radyofrekans i$nesi ile fıtık içerisine uygulanan radyofrekans ablasyon tedavisi de 
ba!arılı sonuçları olan algolojik giri!imsel i!lemlerdendir.
Bu i!lemlerin sonucunda bel fıtı$ının olu!turdu$u en(amasyonda azalma, fıtık ölçüsünde küçülme görülerek, 
baskı altındakı sinirlerde rahatlama sa$lanmaktadır. %!lem bitiminde hastanın a$rılarında büyük ölçüde azalma 
görülmektedir.
Algolojik giri!imsel i!lemlerden sonra hastaların her zaman dikkat etmesi gereken durumlar da vardır. Onlar-
dan;  fazla kilolardan kurtulma, sigara içmeyi bırakma,   bel, sırt ve karın kaslarını güçlendirecek egzersizlerin 
yapılması, uygunsuz duru!, oturma ve yatma pozisyonlarını düzeltmesini örnek verebiliriz.
Unutmayın, bel fıtı$ını önlemek tedavisinden daha kolaydır.
Sa$lıklı günler dile$iyle…

#ekil 2. Transforaminal steroid enjeksiyon

#ekil 3. Transforaminal steroid enjeksiyonu #ekil 4. Dorsal kök ganglion rf
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“ ” Sempozyumu...
-

nunda yapılan  Sempozyumu’nda 

sempozyumun açı! konu!masını yapan Ulusal Fındık 

-

Bölük konu!masında, fındık konusunda son yıllarda 

 da bu kapsamda 

 konusunda yapıldı.

“Fındık ve Sa$lık” konusunu ele aldı.
 

susuzlu$a tahammül edecek. Yanından 
ayrılmayacaksınız. 400-500 kg’ı yakalaya-
caksınız”

“Fındıkta Hastalıklar ve Zararlılar” -

Doç.
Dr.!slam Saruhan söz aldılar.

 
konusunda yapıldı. Bu oturuma konu!macı olarak Üretici-!% !nsanı 

 Üretici-Giri%imci Yücel Çelik
 yer aldılar.

Oturumda konu!an Trabzon 

-

-

-

-
rın bahçelerinde gördük. Dekarda 300-400 kilogramların üzerine 
kısa zamanda çıkıldı, çıktık.”



, Trabzon 
 

Adem 
Sarı

Hasada ba!lamadan önce konu!an Ekrem Yüce

-
-

Adem Sarı
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ya ba!lanan 8-14 A#us-
tos 2021 Trabzon

-

Dün-
’nın açılı!ı 8 A#ustos’ta yapıldı.

-

“!n%allah bu sayede, önceden dönümde 60-70 kilo ürün alınırken, 
%imdi 200-300 kilolara kadar ula%aca$ız. Allah sizlerin çalı%masın-

olsun. !thal girdisi olmadan her sene 2-3 milyar dolar kazandı$ımız, 

4-5 milyar bandına da çıkabilecektir.

-

 “Dünya 
-
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Fındı#a destek verenler:
• 
•  / Tarım ve Orman %l Müdürü
• Ahmet A$ao$lu / Trabzonspor Ba!kanı
• 
• Ahmet Güldal / TMO Genel Müdürü
• Aysun Akar

• 
• Progıda Olam Group
•  / Sakarya
•  / Ünye - Ordu
• 
•  /Araklı - Trabzon
• 
•  / Trabzon
•  / Ordu
• Aycan Entegre Gıda A.#. / Düzce

• 
• Doç. Dr. !slam Saruhan
• Prof. Dr. Celal Tuncer
• 
Fındı#a de#er kazandıranlar:
• Adem Sarı
• Hamza Bölük
• Hasan Sabır
 
• Mehmet Soytürk - Fındık %thalatçısı Hollanda
Fındı#a üreterek de#er verenler:
• Ömer Ustaömero$lu
• 
• Orhun Güven / Ordu - Ünye Fındık Ara!tırma Çalı!maları
• Suat Yılmaz

-

Tanıtım...
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