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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE 
GTB'DEN TAM DESTEK

GTB'NİN AKREDİTASYON 
DERECESİ YÜKSELDİ

DOKAP PROJELERİYLE 
GİRESUN KALKINIYORGİRESUNSPOR 50 YAŞINDA!



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

Fındık MÜZESİ KURULUYOR

GİRESUN FINDIĞI MARKALAŞIYOR!



BAŞKAN’DAN

Giresun Ticaret Borsası

Ülkemizin son yıllarda ana gündemini hep siyaset belirledi. 
Ortadoğu’da bitmek bilmeyen çatışma ortamı ile birlikte dünyada 
güç dengeleri değişirken, Türkiye’de de siyasi atmosfer gergin 
bir hava yarattı. Son aylarda toplum olarak tarihi referanduma 
kilitlendik. Nihayet, halkımızın tercihi ortaya çıktı ve dengeli bir 
tabloyla yönetim sistemi değişikliği onaylandı.

Önümüzde yaklaşık 2,5 sene yeni bir seçim görünmemekte. 
Bu da aslında, olumlu sinyaller vermeyen ekonomi gündemine 
daha yoğun bir şekilde dönmemize bir fırsat sağlıyor. Türkiye’nin 
önünde birikmiş birtakım ekonomik sorunlar var. İşsizlik çok 
yüksek seviyelere ulaştı. Her ne kadar ihracat bu yıl toparlanma 
görüntüsünde olsa da, turizmde yaşanan kayıp cari açığımızın 
kapanmasını engelliyor. Tarım sektörleri, Rusya gibi önemli 
pazarlarda yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatta umduğunu 
bulamıyor. Birçok uzmanın dile getirdiği gibi, ekonomide yapısal 
reformların artık hayata geçirilmesi lazım. 

Unutulmamalıdır ki, bir ülkenin kalkınması ancak üretim ve 
ihracatla mümkün olur. Dünyada bir numaralı üreticisi konumunda 
olduğumuz ve ihracatta vazgeçilmez öneme sahip fındık sektörü 
olarak, biz de ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte üstümüze 
düşeni yapma gayretindeyiz. Hükümetimizin başlattığı istihdam 
seferberliğine Giresun Ticaret Borsası olarak biz de tam destek 
veriyoruz. Üyelerimizin yeni iş imkanları doğurarak, özellikle genç 
işsiz nüfusumuzu azaltmaya dönük teşvik ediyor, bu yönde projeler 
geliştiriyoruz. Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Onların önünü 
açmak, Türkiye’nin önünü açmaktır.    

Bahar aylarının Giresunumuz ve ülkemize yeni bir coşku ve 
iyimserlik getirmesi dilekleriyle, herkese sağlık ve başarı temenni 
ederim.

Saygılarımla...

ARTIK ÜRETIM VE 
ISTIHDAMA ODAKLANALIM

TEMEL YANIKOĞLU
GIRESUN TICARET BORSASI  
YÖNETIM KURULU BAŞKANI
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SAHİBİ
GİRESUN TİCARET BORSASI ADINA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TEMEL YANIKOĞLU

YAYIN KURULU
EREN NİZAM

OLGUN UMUR YÜKSEL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
GİRESUN TİCARET BORSASI

GENEL SEKRETERİ 
EREN NİZAM

YÖNETİM YERİ
GÜRE MAHALLESİ ŞHT.P.ASTSB.KD.BÇVŞ. 
ÖMER HALİSDEMİR CAD. NO: 24  GİRESUN

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

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

YAPIM

KÜÇÜK MUCİZELER YAYINCILIK VE 
İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

YAYIN DİREKTÖRÜ
ERKAN ERSÖZ

erkanersoz@kucukmucizeler.com

EDİTÖR
CANSU MEŞEDİLCİ

cansu@kucukmucizeler.com
CENK SARIOĞLU

cenk@kucukmucizeler.com 
ELİF CEREN ÇINGI

elif@kucukmucizeler.com

ART DİREKTÖR
UĞUR KARAGÜL

ugurkaragul@kucukmucizeler.com

GRAFİK TASARIM
HALİT TAŞCAN

halit@kucukmucizeler.com

İLETİŞİM
KAPTANPAŞA MAH. DARULACEZE CAD.  

BİLAŞ İŞ MERKEZİ A BLOK 
NO: 31 KAT: 6 D: 63 
ŞİŞLİ / İSTANBUL

TEL: 0212 211 68 53 - 73

BASKI - CİLT
BELMAT BASKI

www.belmatbaski.com
TEL: 0212 698 26 28

GİRESUN TİCARET BORSASI TARAFINDAN 
ÜÇ AYDA BİR  YAYIMLANIR

VE ÜCRETSİZ DAĞITILIR.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

 YER ALAN İMZALI YAZILAR,
YAZARLARIN KİŞİSEL GÖRÜŞLERİDİR,

GİRESUN TİCARET BORSASI’NI BAĞLAMAZ.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

YER ALAN YAZILAR VE FOTOĞRAFLARIN 
HER TÜRLÜ TELİF HAKKI

GİRESUN TİCARET BORSASI’NA AİTTİR.
İZİN ALINMADAN, KAYNAK GÖSTERİLEREK 

DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

Giresun halkı için büyük yatırım

Turizm potansiyeli DOKAP ile güçlenecek
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak adına 
pek çok proje geliştiren ve bu projelerin hayata geçmesi için var gücüyle çalışan 
DOKAP, bölgeye önemli değerler kazandırmaya devam ediyor.

Ak Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü ve heyeti Giresun 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa binasının Giresun fındığına 
ve Giresun halkına faydalı bir yatırım olduğunu dile getirdi. 

İÇİNDEKİLER

4

13



Giresun Ticaret Borsası

Komşudaki fındık ilgi çekmeye başladı 

Giresun’un 
kardeşi
Çehov’un
Taganrog’u

Fındık üretim ve ihracatında 
lider konumdaki Türkiye 
ve 2’nci sırada bulunan 

İtalya’dan sonra Azerbaycan 
yer alıyor. Yıllar içinde 

sert düşüş yaşayan 
Azerbaycan’ın fındık ihracatı, 

son dönemde toparlanma 
sürecine geçerek ilgi 

çekmeye başladı.

40

36

GTB Akreditasyonda zirvede
22
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RÖPORTAJ

TURIZM POTANSIYELI 
DOKAP ILE GÜÇLENECEK
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak adına pek çok 
proje geliştiren ve bu projelerin hayata geçmesi için var gücüyle çalışan DOKAP, bölgeye 
önemli değerler kazandırmaya devam ediyor.

Zengin tarihi ve 
kültürel zenginliği 
ile ülkemizin 
önemli bölgeleri 

arasında olan Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin 
gerçek değeri DOKAP ile 
ortaya çıkıyor. Tarımdan 
turizme, altyapıdan 
ticarete birçok konuda 
hayata geçirdiği projeler 
ile yatırımlarına devam 
eden DOKAP, özellikle 
Yeşil Yol, Giresun Adası 

Botanik Bahçe Projesi, 
Tanıtım ve Markalaşma 
Projesi ve İmar Planı 
Yapımı Projesi ile ilerleyen 
dönemlerde Giresun 
yepyeni bir çehreye 
kavuşacak. DOKAP 
Başkanı Ekrem Yüce de 
yapılan çalışmalarla 
bölgenin ihtiyaçlarını 
analiz ederek kentin 
gelişimini bir adım ileriye 
götüreceklerinin altını 
çiziyor.

Öncelikle DOKAP’ı 
bize tanıtır mısınız?
Doğu Karadeniz Bölgesi, 
sahip olduğu potansiyeller 
gereği ülkemizin önemli 
bölgeleri arasında yer 
alıyor. Zengin tarihi ve 
kültürel değerleri, eşsiz 
doğal güzellikleri ve 
sahip olduğu ulaşım 
ağlarının önemli ticaret 
merkezlerine yakınlığı, 
bölgenin geçmişte 
olduğu gibi gelecekte 

de önemli bir merkez 
konumunda olmaya devam 
edeceğini gösteriyor. 
İşte bu nedenledir 
ki Doğu Karadeniz 
Projesi’nin (DOKAP) 
uygulamalarını koordine 
etmek ve bu kalkınma 
projelerinin uygulandığı 
illerdeki yatırımların 
gerektirdiği araştırma, 
planlama, programlama, 
projelendirme, izleme, 
değerlendirme ve 



Giresun Ticaret Borsası

koordinasyon hizmetlerinin 
yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla,   
Bölgesel Gelişme Planlarını 
takip eden süreçte, 1989 
yılında kurulmuş olan 
Güneydoğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’na (GAP 
BKİ) ilave olarak; 2011 
yılında 642 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 
ile Doğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (DAP BKİ), 
Konya Ovası Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(KOP BKİ) ve Artvin, 
Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize, Trabzon, 
Bayburt ve Samsun illerini 
kapsayan Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (DOKAP 
BKİ) kuruldu. 

DOKAP’ın ilk olarak 
ele aldığı çalışma ne 
oldu?
Başkanlığımız ilk olarak, 
DOKAP kapsamında, 
bölgenin kalkınmasını 
hızlandıracak olan DOKAP 
Eylem Planı’nı hazırlayarak 
yürürlüğe koydu. DOKAP 
Eylem Planı ile DOKAP 
Bölgesine gerçekleştirilecek 
kamu yatırımlarının 
önceliklendirilmesi ve 
makro ölçekte olan üst 
politika metinlerinin ortaya 
koyduğu ulusal hedef ve 
stratejilere bölgesel olarak 
azami katkının verilmesi 
hedeflendi. DOKAP 
Eylem Planı dahilinde; 
Yeşil Yol kapsamında 
yol iyileştirme ve yol 
yapım çalışmalarından 

Turizm merkezlerinin imar 
planlamaları yapılmasına; 
Biyokaçakçılıkla etkin 
mücadeleden bölgede 
tarımsal kirliliğin izlenmesi 
ve azaltılması projelerinin 
uygulanmasına; sertifikalı 
tohum ve fidan üretimlerinin 
desteklenmesinden, çay 
ve fındığın ürün kalitesinin 
artırılmasına; arıcılığın 
desteklenmesinden, 
tıbbi aromatik bitkilerin 
envanterlerinin 
çıkarılmasına; bölge 
ihracatının artırılması için 
özel nitelikli programların 
uygulanmasından, 
sınır ötesi işbirliğinin 
yapılmasına; Yatırım 
Adası Projesinin 
geliştirilmesinden, 
bölge tersanelerinin 

desteklenmesine kadar 
pek çok çalışma konusu 
hazırlandı. Ayrıca, 
bölgede bulunan 
limanların etkin kullanım 
stratejilerinin geliştirilmesi, 
insan ve yük taşımacılığı 
için modern teleferik 
sistemlerinin kurulması, 
büyük su işlerinin 
hızlandırılarak sulama 
altyapısının geliştirilmesi, 
KÖYDES Projeleri 
kapsamında kırsal altyapı 
sorunlarının giderilmesi, 
bölgenin enerji üretim 
altyapısının iyileştirilmesi, 
bölgede yenilenebilir 
enerji çalışmalarının 
desteklenmesi, şehirlerdeki 
rekreasyon alanlarının 
artırılması, Entegre Katı 
Atık Yönetimi projelerinin 
tamamlanması, okulların 
altyapı eksikliklerinin 
giderilmesi, yurt sayısı ve 
kapasitelerinin artırılması 
gibi birçok alanda önemli 
ve vizyoner tedbirler 

tasarlandı.  DOKAP Eylem 
Planı kapsamında biraz 
önce bahsettiğim alanların 
birçoğunda çalışmalar 
gerçekleştirildi ve 
bölgemize önemli katkılar 
sağlandı. Başkanlığımız, 
DOKAP Eylem Planı’nın 
genel koordinasyonu 
yanında, yürüttüğü 
projelerle de bölgemize 
önemli değerler kattı ve 
katmaya da devam ediyor.

DOKAP olarak 
Giresun’a yönelik 
olarak yapmış 
olduğunuz çalışmaları 
detaylı olarak ele alır 
mısınız?
Çalışmalarımızın genel 
çerçevesini DOKAP 
Eylem Planı oluşturuyor. 
Bu kapsamda DOKAP 
Eylem Planı içerisinde 
128 ana eylem adımını 
tasarlamış bulunuyoruz. 
Eylem Planı’nda 
oluşturduğumuz eylemlerin 

Belirlenen DOKAP Eylem Planı ekseni altında, 20 
alt eksen, 128 ana eylem ve 325 alt eylem adımı 
tasarlandı. DOKAP Eylem Planı’nın bütçesi 10,4 
milyar TL olarak belirlendi.

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
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büyük çoğunluğunu bölge 
genelinde uygulanmayı 
hedeflendiğimizden 
eylemlerin tamamına yakını 
Giresun ili için de azami 
katkıyı sağladı, sağlamaya 
da devam edecek. 

Eylem Planı 
kapsamındaki 
projeleriniz ve 
hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Eylem Planı içerisinde yer 
alan bazı eylemleri Giresun 
ili özelinde uygulamayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda 
Giresun ili özelinde 
24 adet ana eylem, 
35 adet ise alt eylem 
adımını harekete geçirmiş 
durumdayız. 2014 
yılından bu yana DOKAP 
Eylem Planı kapsamında 
sorumlu kuruluşlarımız 
eliyle Giresun ilimizde 
toplam 326 adet proje 
ile 836 milyon Türk 
Lirası tutarında yatırımı 
Giresunlu hemşerilerimizle 
buluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bunun yanında 
DOKAP Eylem Planının 
sorumlu kuruluşlarından 
biri olan Başkanlığımız 
bölge geneli ve Giresun 
ili özelinde birçok projeyi 
de hayata geçirdik. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 
stratejik yaklaşımları 
paralelinde Doğu 
Karadeniz illerini bir bütün 
olarak değerlendiren ve 
makro düzeyde karar 
üreten bir plan hazırlandı. 
Ancak bu plan Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize ve 
Trabzon illerini kapsayan 
bir plandı. Artvin, 
Bayburt ve Samsun illeri, 
münferit olarak il master 
planlarını yaptırmışlardı. 
DOKAP İdaresi, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile 
Kalkınma Bakanlığı’nın 

•	 Proje	ve	faaliyetlerinin	uyum	
ve	bütünlük	içinde	yürütülmesini	
sağlayacak	eylem	planları	
hazırlamak,	bunların	uygulanmasını	
koordine	etmek,	izlemek	ve	
değerlendirmek,
•	 Kurumlar	arası	koordinasyonu	
sağlayarak	bölgede	yürütülen	
yatırım	projelerini	izlemek	ve	
değerlendirmek,
•	 Eylem	planlarının	gerektirdiği	
yatırımlara	ilişkin	teklifleri	ilgili	
kurum	ve	kuruluşlarla	işbirliği	
içinde	hazırlamak,	ilgili	kurum	
ve	kuruluşlar	ile	Kalkınma	
Bakanlığı’na	göndererek	mevcut	
proje	ve	programlarla	mükerrerlik	
oluşturmayacak	yenilikçi	destek	
programları	tasarlamak	ve	
uygulamak,
•	 Bölgedeki	kurum	ve	
kuruluşlar	tarafından	yürütülen	
yatırım	projelerini	izlemek	ve	

değerlendirmek,
•	 Yatırım	projelerinin	
geliştirilmesine	yardımcı	olmak,	
bu	sürece	gerektiğinde	Kalkınma	
Bakanlığı’nın	belirleyeceği	usul	ve	
esaslara	göre	malî	ve	teknik	destek	
sağlamak,
•	 Bölge	planlarının	tamamlayıcılığını	
ve	bütünlüğünü	gözeterek,	kalkınma	
ajanslarının	ortak	ve	daha	etkili	
çalışmalarına	yardımcı	olmak	
•	 Bölgelerinin	gelişme	potansiyeline,	
sorunlarına	ve	imkânlarına	dair	
araştırma,	etüt,	proje	ve	incelemeler	
yapmak	veya	yaptırmak,
•	 Kalkınma	Bakanlığı’nın	belirleyeceği	
usul	ve	esaslara	göre	mevcut	
proje	ve	programlarla	mükerrerlik	
oluşturmayacak	yenilikçi	destek	
programları	tasarlamak	ve	uygulamak,
•	 Kalkınma	Bakanlığı	tarafından	
verilecek	diğer	görevleri	yapmak	
olarak	belirlenmiştir.

DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 
BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

RÖPORTAJ
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uygun görüşleri ile 
planlara uygun olarak 
uygulama yapılabilmesi 
için yapılan dört ayrı 
çalışma olan planların 
bütünleştirilmesi işinin 
koordinasyon görevini 
üstlendi. Bu çalışma, beş 
ili (Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize ve Trabzon ) 
kapsayan ana plana, diğer 
üç ilin (Artvin, Bayburt 
ve Samsun) planlarının 
entegrasyonu olmakla 
birlikte 8 il için veriler 
de önemli ölçüde tekrar 
revize edilerek güncellendi. 
Ulaşım yetersizliği 
özellikle dağlarda pek 
çok kaynağın atıl olarak 
kalmasına neden oluyor. 

Peki çözüm nedir?
Çözüm, bir yandan 
turist eğilimlerini, diğer 
yandan değerlendirilebilir 
kaynakları devreye sokan 
yeni bir ulaşım planının 
yapılması olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu ulaşım planının 
adı “Yeşile Yolculuk”, 
yereldeki adıyla “Yeşil 
Yol” projesidir. Bu proje 
kesinlikle Karadeniz sahil 
yoluna alternatif değil; 
yaylalar arasındaki ulaşımı 
sahil yolundan bağımsız 
olacak şekilde sağlamaya 
yönelik bir projedir. Bir 
diğer önemli çalışma da 
imar planı projesi. Bölgenin 
sahip olduğu turizm 
potansiyelinin; bölgesel 
kalkınma ve ekonomiye 
katkı sağlayabilmesi ancak 
yatırımcıya uygun hale 
getirilmesi ile mümkün 
olacak. Sürdürülebilir 
turizm yaklaşımı ile 

turizmin bölge ekonomisine 
yapacağı katkıyı en 
üst düzeye çıkaran 
uygulamalar geliştirilmesi 
gerekiyor. 

İmara yönelik proje 
çalışmalarınızda nasıl 
bir yol kat ettiniz?
Bölgede yoğun şekilde 
var olan fen ve sağlık 
kurallarına uygun olmayan 
kaçak yapılaşma; heyelan, 
sel gibi afetler karşısında 

yerleşim güvenliğini 
önemli ölçüde etkiliyor. 
Kaçak ve mevzuata aykırı 
yapılaşmanın önlenmesi ile 
yöresel mimari özelliklerin 
korunarak geliştirilmesi 
ve planlı yapılaşmanın 
sağlanması da ancak 
imar faaliyetleriyle 
sağlanabilir. İmar 
planlarının yaptırılmasında 
1/25.000 ölçek, 1/5.000 
ölçek ve 1/1.000 ölçekli 
planlar olarak; Doğu 
Karadeniz Turizm Master 
Planı’nda önerilen Turizm 
Merkezleri’nde, Kültür 
ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgeleri’nde 
alan büyüklüğü, turizm 

potansiyeli, topografya, 
plan mevcudiyeti gibi çeşitli 
kriterlere göre belirlenen 
ölçeklerde imar planları 
yapılacak. Başkanlığımızın 
imar planları yapılacak 
Turizm Merkezleri ve 
Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgeleri 
için ilgili İdarelerle 
gerekli koordinasyonu 
sağlaması kararı 
alındı. Giresun Adası 
Botanik Bahçe Projesi 
kapsamında, Giresun 
Merkez Gemilerçekeği 
Mahallesinde sahil yolunun 
deniz tarafında denize 
doldurma ve kurutma 
yoluyla elde edilen 

Yeşil Yol Projesi, 9 ilin önemli yaylalarını ve turizm 
merkezlerini birbirine bağlayan, doğayla bütünleşik bir 
turizm projesi olarak çevrenin daha çok algılanmasına 
imkân veren bir yolculuk aksını oluşturuyor.

Yeşil Yol Projesi; yaylalar arasındaki ulaşımı sahil yolundan bağımsız olacak şekilde sağlamaya 
yönelik bir proje olarak hazırlandı.
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alanda ve Üç Kayalar 
Balıkçı Barınağının 
kapsadığı alanda sosyal 
donatı alanları şeklinde 
çalışmalar devam ediyor. 
Düzenli Depolama 
Alanları İçin Yer Tespiti 
Çalışması Ve Alternatif 
Katı Atık Bertaraf Sistemleri 
Araştırma Projesi’nde ise; 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Artvin, 
Gümüşhane ve Bayburt 
illerini kapsayan alanda, 
bütüncül yaklaşımlarla en 
uygun düzenli katı atık 
depolama alanlarının 
alternatiflerle birlikte tespit 
edilmesi amaçlanıyor. Bu 
proje çalışmasından ortaya 
çıkan sonuçlara ve modelin 
sağladığı avantajlara 
göre, modelin ülkemizin 
diğer bölgelerinde 

uygulanabilirliği de 
böylece ortaya koyulacak.

Kültürel değerlerin 
gün yüzüne çıkması 
ile turizm birbiri 
ile zincirleme 
işliyor. Bu yöndeki 
çalışmalarınız neler 
oldu?
 DOKAP Bölgesi Kültür 
Envanteri Projesi’nde 
de Kültür ve Turizm 
Bakanlığının yürüttüğü 
envanter projesiyle 
entegre şekilde DOKAP 
Bölgesinin sahip olduğu 
kültür varlıklarının envanter 

çalışması yapılarak 
ülkemiz kültür hayatına 
kazandırılması ve bunun 
sonucunda elde edilecek 
olan kazanımların turizm 
faaliyetlerinde kullanılması 
sağlanması hedefleniyor. 
DOKAP Bölgesi Tanıtım 
ve Markalaşma Projesi, 
DOKAP Eylem Planı’nda 
“Tanıtım ve markalaşma 
çalışmalarına hız 
verilecektir” eylemi 
yer alıyor. Bu eylem 
kapsamında bölgenin 
bilinirliğini artırmak 
amacıyla markalaşma, 
tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleri yapılması 
planlanıyor. Çiğ Süt 
Toplama Altyapısının 
İyileştirilmesi Projesi, Proje 
Giresun Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte 
olup proje ile Giresun 
İlindeki manda ve sığır 
sütünün toplanabilmesi için 
gerekli olan malzemeler 
alınacak. Proje ile toplam 
25 bin 915 ton süt miktarı 
toplanması hedefleniyor. 
Üretim Altyapısının 
İyileştirilmesine Yönelik 
Eğitim Projesi kapsamında 
sermaye gideri olarak ihale 
yoluyla başlatılan Arıcılığın 
Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında; 2014 yılında 
polen ve propolis üretimi 
konusunda 169 arıcının 
eğitimleri gerçekleştirildi.

Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi ile toplam 25 bin 915 ton süt miktarı toplanması hedefleniyor.

Yüce: “Eylem Planı’nda oluşturduğumuz eylemlerin 
büyük çoğunluğunu bölge genelinde uygulanmayı 
hedeflediğimizden eylemlerin tamamına yakını Giresun 
ili için de azami katkıyı sağladı.”

RÖPORTAJ
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Fındık konusunda 
DOKAP olarak 
yapmış olduğunuz 
çalışmaları ele alır 
mısınız?
Bu konuda kısa vadede 
iki önemli projeyi hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. 
Bunlardan birincisi DOKAP 
Bölgesinde Ekonomik 
Ömrünü Tamamlamış 
Fındık Plantasyonlarının 
Rehabilitasyon ve 
Kalitesinin Geliştirilmesi 
Projesi, ikincisi ise 
Organik Fındık Üretimin 
Yaygınlaştırılması Projesi. 
Bölgenin refahına 
katkıda bulunabilecek 
önemli bir adım olarak 
gördüğümüz ilk proje 
kapsamında ekonomik 
ömrünü tamamlamış 
fındık bahçelerini 
hızlıca yenilebilmesi 
için etüdü yapılacak. 
Fındık fidanı üretiminde, 
farklı üretim yöntemine 
geçilmesi araştırılacak ve 
uygulamaya konulacak. 
Projenin faaliyetlerini, çiftçi 
eğitim çalışmaları ve tarım 

danışmanlığı hizmetleri İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlükleri, Bölge Ziraat 
Odası Başkanlıkları ve 
Bölge Ticaret Borsaları 
tarafından, uygulama 
yönetimini ise Ordu 
Üniversitesi, Giresun 
Fındık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü ve Fiskobirlik 
ortaklaşa yürütecekler. 
İkinci önemli projemiz 
olan DOKAP Bölgesi 
Organik Fındık Üretimin 
Yaygınlaştırılması 
Projesi’nin çalışmaları 
2016 yılında başladı. Bu 
çalışmalar doğrultusunda 
belirlenen Organik Tarım 
Havzaları’nda bulunan 
fındık alanlarında 
organik fındık üretimine 
geçiş yapmak isteyen 
625 işletmenin organik 
tarım sertifikası ile 
sertifikalandırılmaları, 
çiftçilerin eğitim 
çalışmaları, oluşturulacak 
organik fındık üretim 
işletmelerinin Organik 
Tarım Kanunu ve 
Yönetmeliklerine uygun 

olarak yasal prosedürlere 
uyulmasının sağlanması 
hedefleniyor. 

DOKAP olarak 
Giresun’a dair 
gelecek hedeflerinizi 
ayrıntılı aktarır 
mısınız?
Giresun ili sahip olduğu 
değerler itibariyle bölge 
ve ülkemiz için önemli 
bir yere sahip. Ancak 
sahip olunan bu değerler 
dağınık bir sistematikle 
ele alındığından istenilen 
düzey yakalanamamış, 
kentin ekonomisi tek 
bir sektör üzerine inşa 
edilmiş. Bu nedenle fındık 
üretiminde verim artışını 
sağlanması, dengeli 
ve istikrarlı bir rekolte 
çizgisinin yakalanması, 
doğru tarım teknikleri 
konusunda bilinç düzeyini 
artırılması ve var olan 
marka değerinin en 
üst düzeye çıkarılması, 
fındığı katma değeri 
yüksek inovatif ürün 
haline getirerek yeni ticari 

hacimlerin geliştirmesi 
kent ekonomisi için büyük 
önem taşıyor. Giresun ili, 
önümüzdeki dönemde 
tek bir sektörün baş rol 
oynadığı modelden çıkarak 
birçok alanda ekonomiye 
katkı sunulacak olan çoklu 
sektörler modeline  geçmeli. 
Bu bağlamda kentin sahip 
olduğu değerler belirleyici 
rol oynayacak diye 
düşünüyorum. Özellikle 
turizm sektörü bölge için 
geliştirilmesi gereken 
önemli bir ekonomik sektör 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Projeleri imkânlarımız 
ölçüsünde uygulamaya 
koyacağız. Bunun yanında 
orta ve uzun vadede, 
faaliyetlerine devam 
ettiğimiz tarım, turizm, 
ticaret ve lojistik alanında ki 
projelere ilave birçok yeni 
projeyi de uygulamaya 
koyacağımızı ifade etmek 
isterim. Güçlü Giresun, 
güçlü Karadeniz ve güçlü 
Türkiye yolunda çalışmaya 
var gücümüzle devam 
edeceğiz.

Turizm ve 
Çevresel 
Sürdürülebilirlik

Yerel Düzeyde 
Kurumsal 
Kapasitenin 
Geliştirilmesi

Ekonomik 
Kalkınma

Altyapı ve 
Kentsel Gelişme

Sosyal Gelişme

DOKAP EYLEM PLANI

Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’ye başarılı çalışmalarından 
dolayı plaket takdim etti. 
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GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrıları 
sonrasında işsizliğin 
azaltılması ve istihdamın 
artırılmasına hedeflerine 
yönelik olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu 

Birliği (TOBB) Türkiye 
Ekonomi Şurası’nda 
özel sektörde faaliyet 
gösteren işverenlerimizin 
oluşturacakları ilave istihdam 
için destekleneceklerini 
açıkladı. Söz konusu 
istihdam teşviki Resmi 

6 Ocak 2017 Cuma 
günü Konya’da “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik” 
programını başlattı. 
Ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
7 Şubat 2017 Salı günü 
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
çalışma hayatında milli 
seferberlik programı 
kapsamında, 1 Ocak- 27 
Mart tarihleri arasında mevcut 

SEFERBERLIK KAPSAMINDA ÜÇ AYDA 
400 BIN KIŞI ISTIHDAMA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğinde 
rekora koşuluyor. 1.5 milyon istihdam hedefi ile başlatılan seferberlikte üç ayda 400 
bin istihdama ulaşıldı.
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olanlar ile mesleki ve teknik 
eğitimi tamamlayanlar 
veya işgücü yetiştirme 
kurslarını bitirenler istihdam 
edildiklerinde 24 ay süreyle 
teşvik edilmektedir. 
Ayrıca çalışmakta iken 
2011’den sonra mesleki 
yeterlik belgesi alanlar, 
mesleki ve teknik eğitimi 
tamamlayanlar veya işgücü 
yetiştirme kurslarını bitirenler 
istihdam edildiklerinde 
12 ay süreyle istihdam 
edildiklerinde teşvikten 
yararlanacaktır. Bunların 
İŞKUR’a kayıtlı işsizler 
arasından alınmaları halinde, 
öngörülen sürelere ilave 
olarak 6 ay daha, hiçbir 
mesleki belge veya niteliğe 
sahip olmayanların, İŞKUR’a 
kayıtlı işsizler arasından 
işe alınmaları halinde 6 ay 
süreyle, teşvik verilmektedir. 

İşbaşı Eğitim 
Programı Teşviki
18 yaşından büyük, 29 
yaşından küçük olan ve yıl 
sonuna kadar işbaşı eğitim 
programlarını tamamlayanlar 
programın bitiminden sonra 
3 ay içerisinde istihdam 
edildiklerinde imalat 
sanayinde 42 ay, diğer 

sunulmaktadır. İşbaşı eğitim 
programı, ilgili mevzuatı 
gereği en az 2 sigortalı 
çalışanı bulunan ve İŞKUR’a 
kayıtlı olan tüm işyerlerinde 
uygulanabilir. İşbaşı Eğitim 
Programı ile ilgili ayrıntılı 
bilgilere Çalışma ve İŞKUR 
İl Müdürlükleri ile TOBB 
üyesi oda ve borsalardan 
ulaşabilirsiniz.

İlave İstihdam Teşviki
Yıl sonuna kadar özel 
sektör işverenlerine mevcut 
çalışanlarına ilave alacakları 
her bir sigortalı için sigorta 
ve vergi yüklerini devlet 
üstleniyor. İşverenlere ilave 
istihdam ettikleri sigortalı için 
773 TL tutarındaki prim ve 
vergi yükümlülükleri devlet 
tarafından karşılanıyor. 
Destekten yararlanabilmek 
için işverenlerin e-Bildirge 
kanalıyla başvuruda 
bulunması gerekiyor. 
Kapsama giren sigortalılara 
ilişkin e-Bildirge kanalıyla 
İşverenlerce yapılacak 
başvurular, www.sgk.gov.tr 
adresinden e-Bildirge sistemi 
üzerinde “4447/Geçici 17. 
Madde İşveren Desteği” 
menüsü işaretlenmek suretiyle 
erişilen ekran vasıtasıyla 
yapılıyor.

Kadın, Genç ve 
Mesleki Yeterlilik 
Teşviki
18-29 yaş arası erkekler 
ile 18 yaşından büyük 
kadınlardan mesleki yeterlik 
belgesine sahip olanlar 48 
ay, mesleki ve teknik eğitimi 
tamamlayanlar veya işgücü 
yetiştirme kurslarını bitirenler 
36 ay, hiçbir belge veya 
niteliğe sahip olmayanlar 
24 ay süreyle, istihdam 
edilmeleri durumunda teşvik 
edilmektedir. 29 yaşından 
büyük erkeklerden; mesleki 
yeterlik belgesine sahip 

sektörlerde 30 ay sigorta 
primlerinin işveren hisselerine 
ait tutarı İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanıyor. 
30 yaşından büyüklerin 
istihdam edilmesi durumunda 
katılımcının cinsiyetine göre 
6 aydan 30 aya kadar 
işveren sigorta primi İŞKUR 
tarafından karşılanıyor. 
Ayrıca, Programa katılan 
kişilere İŞKUR’un yaptığı 
ödemeler dışında programın 
düzenlendiği işveren 
tarafından yapılan ve aylık 
asgari ücretin yarısını 
geçmeyen fiili ödemelerin 
gelir vergisi kanunu 
gereğince vergi matrahından 
indirilmesi imkânı bulunuyor.

Engelli İstihdamı 
Teşviki
2008 yılında başlatılan 
ve herhangi tarih sınırı 
bulunmayan teşvikten 
yararlanmak için engelli 
istihdam etmek yeterlidir. 
Teşvikten yararlanmak için 
çalıştırılan her bir engelli 
için prime esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hesaplanan 
sigorta primine ait işveren 
hissesinin tamamının Hazine 
tarafından karşılanması 
sağlanıyor.

istihdama ek olarak 407 bin 
kişiye iş imkânı sağlandığını 
açıkladı. “Hedefimiz 1.5 
milyon rakamına ulaşmak” 
diyen Bakan Müezzinoğlu, 
“2017 yılı sonu itibarıyla 
işsizlik oranını yüzde 9.5 
altına çekeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Yeni istihdam olanaklarına 
imkân sağlayacak 
seferberlik, İşbaşı Eğitim 
Programı kapsamında 
hayata geçirilmektedir. 
Program ile başta işverenler 
olmak üzere, iş arayanlar ve 
öğrencilere birçok avantaj 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Seferberliği’ni
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda başlattı. 
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ISTIHDAM IÇIN MILLI SEFERBERLIK
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik 
Toplantısı, 3 Şubat tarihinde Giresun 
Ticaret Borsası ve Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası ortaklığında 
gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 
81 ilde düzenlenen  “Çalışma 
Hayatında Milli Seferberlik” 
toplantılarıyla 1 milyon ve üzeri 
istihdam hedefleniyor. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl 
Müdürlüğü tarafından gerçekleşen 
“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” eğitim toplantısına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mazhar Yıldırımhan, bakanlık 
bürokratları, SGK İl Müdürü Erdal 
Özdemir ve İŞKUR İl Müdürü 
Mustafa Sarı katılım gösterdi.  
Toplantının açılış konuşmasını 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu 
yaptı. Yanıkoğlu konuşmasında, 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından yapılan 
anlaşma ile 81 İl ve 160 İlçedeki 
Odalarımız-Borsalarımız kanalıyla, iş 
dünyasının nitelikli çalışan ve stajyer 
ihtiyacını tespit edip, toplayacağız. 
Bunları İŞKUR’a ileteceğiz. İŞKUR 
da bu talepleri karşılayacak 
eğitimler verecek, yerleştirmeleri 
yapacak” diyerek detaylı bilgilerin 

GTB’DEN

toplantıda değerlendirileceğini 
söyledi. Toplantıya katılımdan dolayı 
teşekkürlerini dile getiren Başkan 
Yanıkoğlu, konuşmasının ardından 
sözü Müsteşar Mazhar Yıldırımhan’a 
bıraktı. Müsteşar Yardımcısı Mazhar 
Yıldırımhan ise konuşmasında kayıt 
dışı istihdamla ilgili görüşlerini 

“Kayıt dışı istihdamla mücadelede 
el birliği yaparsak bundan hem 
işçilerimiz hem işverenlerimiz 
ciddi şekilde yararlanmış 
olacaklardır” diyerek açıkladı. 
Toplantı katılımcıların sorularının 
cevaplanmasıyla
sona erdi. 

ZIRAAT BANKASI’NDAN GTB’YE ZIYARET
Ziraat Bankası Bölge Müdürü ve 
Giresun Şube Müdürü 15 Mart 
tarihinde Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında ziyaret 
etti. Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası’nın 
Giresun fındığı için hayırlı olması 
temennileri ile son bulan görüş-
mede, Yanıkoğlu ziyaretten dola-
yı memnuniyetini dile getirdi. 
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GIRESUN HALKI IÇIN BÜYÜK YATIRIM
Ak Parti Giresun İl Başkanı Hasan 
Ali Tütüncü ve heyeti 8 Şubat 
tarihinde Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında ziyaret 
ederek, Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsa binasının 
Giresun fındığı ve Giresun halkına 
faydalı bir yatırım olduğunu 
dile getirdi. Tütüncü, “Giresun 
Ticaret Borsası olarak Giresun 
fındığına  için yapmış olduğunuz 
projeyi önemsiyorum. Giresun 
için çalışmalarınızı yakından takip 
ediyorum, Yapmış olduğunuz 
projeler ve çalışmalarınızda 
başarılarınızın devamını diliyorum” 
şeklinde konuştu. Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, ziyaretten dolayı 
memnuniyetini dile getirerek 
Tütüncü ve ekibine teşekkür etti.
Giresun Ticaret Borsası tarafından 
gerçekleştirilen makam ziyaretinin 
ardından, uzun uğraşlar ve 
çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
“Giresun Kent Vizyonu” sonuç 
raporu ve Giresun fındığının 
ve Giresun Fındık Borsası’nın 
kuruluşundan günümüze kadar 

GÜKIP ILK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTIRDI
Giresun Üniversitesi ile Sivil 
Toplum Örgütü temsilcileri 
arasında oluşturulan kısa adı 
GÜKİP olan Giresun Üniversitesi-
Kent İş birliği Platformu tanıtım 
toplantısının ardından 3 

Şubat tarihinde ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Giresun Üniversitesi 
rektörlük binasında yapılan 
toplantıya Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, GÜKİP Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak toplantıya katılım 
sağladı.GÜKİP ile Giresun için 
kamu ve özel sektör ile ortak 
veri bankası oluşturulması ve 
proje kültürünü yaygınlaştırmak 
hedefleniyor. 

anlatılan tarihçe kitabı “Giresun’da 
Fındık ve Fındık Borsası’nın 
Tarihçesi” kitabı takdim edildi.
Ziyarette, Giresun Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Harun Aydın, 
Meclis Üyesi Metin Kesik ve 
Genel Sekreter Eren Nizam hazır 
bulundu. 
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ÖZTÜRK’TEN LISANSLI DEPO VE 
SPOT BORSASI’NA ZIYARET
Ak Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk 1 Şubat tarihinde, Giresun 
Ticaret Borsası tarafından yapılan 
Lisanslı Depo ve Spot Borsa binasını 
gezerek hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Öztürk, “Giresun 
Ticaret Borsası olarak Giresun 
fındığı için yapmış olduğunuz 
projeyi önemsiyor ve Giresun 
için çalışmalarınızı yakından 
takip ediyorum” diyerek yürütülen 
proje ve çalışmalarda gösterilen 
başarıların devamını diledi.  
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini dile 
getirerek Öztürk ve ekibine teşekkür 
etti. Ziyarette, Giresun Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Harun 
Aydın, Meclis Başkan Yardımcısı 
Muzaffer Aydın, Meclis Üyesi Arslan 

Şenel, Meclis Üyesi Metin Kesik ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Özcan Güre hazır bulundu.

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Abdullah Mürşit 
Gürel, beraberinde İl Genel Meclisi üyeleri Çetin 
Çakıroğlu ve Ahmet Şahin ile gerçekleştirdikleri 
kurum ziyaretleri kapsamında 1 Mart tarihinde 
Giresun Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Gürel ve 
ekibi yapılan çalışmalar ile ilgili genel bir bilgi 
alışverişinde bulundular. Başkan Yanıkoğlu, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Gürel 
ve ekibine teşekkür etti. 

Giresun Vali Yardımcısı Yüksel Çelik, 5 Mart tarihinde 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında ziyaret ederek dünya 
üzerindeki ilk fındık borsası hakkında bilgi aldı. Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Vali 
Yardımcısı Çelik'e teşekkür etti. Ziyarette, Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu 
tarafından Vali Yardımcısı Yüksel Çelik’e, Giresun’da 
‘Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihçesi’ kitabı ve ‘Giresun 
Kent Vizyonu Sonuç Raporu’ hediye edildi. 

GÜREL, YANIKOĞLU’NU 
MAKAMINDA ZIYARET ETTI

DÜNYA FINDIK BORSASI 
ELE ALINDI
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GIRESUN FINDIK LISANSLI DEPOSU VE
SPOT BORSASI BIST’E AÇILIYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yürütülen 
Rekabetçi Sektörler Programı 
çerçevesinde, yaklaşık 10 milyon 
euro yatırımla, Türkiye’nin ilk 
lisanslı fındık deposu ve spot 
borsası olan “Giresun Lisanslı 
Fındık Deposu ve Spot Borsa” 
Borsa İstanbul’a (BIST) açılıyor.
Borsa İstanbul ile ortak çalışma 
içerisine girmek amacıyla 
görüşmelerin olumlu geçmesinin 
ardından Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, “Giresun Fındık 
Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nı 
BIST’e açacağız. Yapılacak ortak 
çalışma ile Borsa İstanbul’un 
lisanslı depoculuk şirketine büyük 
bir sermaye miktarı ile ortak olma 
durumu var. Üreticimizin emeğinin 
karşılığını alması için devlet 
yetkililerimiz de elinden geleni 
fazlasıyla yapıyor. Giresun’un 

fındıkta söz sahibi olan ve fındık 
piyasalarının takip edildiği bir il 
olması ve fındığa hizmet eden bir 
çalışma olması için bize fazlasıyla 
katkı sağlıyor” dedi.
BİST’in Giresun Fındık Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Anonim Şirketi’ne büyük bir 
sermaye artırımı ile ortak olma 
durumunun ardından, BİST heyeti, 
Lisanslı Depoculuk tesislerine 
ziyarette bulundu.  Borsa İstanbul 
tarafından görevlendirilen 
BİST Araştırma ve İş Geliştirme 
Bölüm Müdürü Doç. Dr. Recep 
Bildik, Kıdemli Uzman H. Evren 
Arık ve Serhat Gürgün, fındık 
için dünyada ilk kez yapılan 
Lisanslı Depoculuk tesislerini 
yerinde inceleme yapmak ve 
fındık sektörünün paydaşları 
ile görüşmek için görüşmeleri 
sıklaştırdı. BİST heyeti program 
dahilinde, Giresun Ticaret 

Borsası üyelerinden olan İr-Ay 
Gıda firmasının sahibi İrfan 
Pekdemir, Keşap Fındık Üreticileri 
Birliği Başkanı Mustafa Şahin, 
Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu 
listesinde yer alan Yavuz Gıda 
firmasının sahibi Bülent Yavuz, 
Fiskobirlik Yönetim Kurulu üyesi 
Halit Ayar ve Fiskobirlik Genel 
Müdürü Arif Kayalı, Karadeniz 
Fındık ve Mamulleri İhracatçı 
Birliği Genel Sekreteri Bülent 
Cebeci, Ordu ili Türkiye İhracat 
sıralamasında önemli bir yere 
sahip olan Poyraz Fındık Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Poyraz ile 
görüştü. “Borsa İstanbul’a açılmak 
uluslararası piyasalarda fındık 
fiyatlarının Türkiye’de oluştuğunu 
gösterecek” diyen Yanıkoğlu, 
“İşbirliği fındık sektöründe istikrarı 
ve dengeleri sağlayacaktır. 
Bu da fiyatların gevşemesini 
engelleyecek” diye konuştu.
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GIRESUN, KENT VIZYONU PROJESIYLE 
DAHA HIZLI KALKINACAK
Giresun Ticaret Borsası tarafından, 
Giresun Valisi Hasan Karahan’ın 
olurlarıyla başlatılan Giresun Kent 
Vizyonu projesi 27 Şubat tarihinde 
sonuçlandı. Giresun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Harun Aydın ve 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu 
açıklamasında, birlik ve beraberliğe 

vurgu yaparak GTB olarak hep 
daha kalkınmış ve gelişmiş bir 
Giresun için çalışmaya devam 
ettiklerini dile getirdi.
Halkın düşüncelerine verilen önemi 
gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 
gösterdiklerini ifade eden Yanıkoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti: “Projenin 
başlangıcıyla birlikte hızlı bir şekilde 

‘Sokaktaki insanımız ne düşünüyor, 
Giresun halkı nasıl bir gelecek 
düşlüyor?’ sorularının cevaplarını 
aramaya koyulduk. Şehirde yaşayan 
her gruptan kitleye var gücümüzle 
ulaşmaya çalıştık. Raporumuzun 
içeriğinde de görüleceği üzere 
tüm sorulara çok samimi cevaplar 
aldığımızı düşünüyoruz. ‘İşte 
benim Giresunum bu’ demekten ve 
göğsümüzü kabartarak yürümekten 
çok mutlu olduğumuzu bir kez 
daha ifade etmenin haklı gururunu 
yaşıyoruz. Yapılan çalışmalar 
ilimizin gelecek vizyonunun 
katılımcı bir yönetim anlayışı ile 
belirlenmesinde büyük önem arz 
etmektedir.” 

“Gelecek nesiller için 
çalışıyoruz”
Sözlerine gelecek nesille nasıl bir 
Giresun bırakmak istedikleri ile 
ilgili açıklama yaparak devam 
eden Yanıkoğlu, “Çalışmalarımız 
gelecek nesillere nasıl bir Giresun 
bırakmamız gerektiği konusunda 
da çok önemli bir ipuçları 
sağlamaktadır. Bu vesile ile 
çalışmanın il genelinde yapılmasına 
müsaade eden Valimiz Hasan 
Karahan’a, çalışmanın tanıtılması 
aşamasında destek olan Belediye 
Başkanımız Kerim Aksu’ya ve 
basın mensuplarına, üniversite 
öğrencilerinin fikirlerini almamıza 
fırsat tanıyan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cevdet Coşkun’a, il ve ilçeler 
genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim 
kurumları veli ve öğrencilerine 
ulaşmamızda destek olan İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Necati 
Akkurt ve çalışmanın fikir sahibi 
Danışmanımız Banu Yüksel Gider’e 
bu eserin meydana getirilmesi için 
göstermiş olduğu üstün cesaret ve 
yoğun çalışma temposundan dolayı 
huzurlarınızda teşekkür etmek 
istiyoruz” dedi. 

GTB’DEN
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GIRESUN KAN 
BAĞIŞIYLA HAYAT 
VERIYOR
Giresun Ticaret Borsası sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamın-
da 20 Şubat’ta Türk Kızılayı iş 
birliği ile ‘Kan Bağışı’ orga-
nizasyonunun üçüncüsünü 
gerçekleştirdi. Giresun Ticaret 
Borsası yeni hizmet binası 
bahçesinde gerçekleştirilen 
organizasyona Giresun Ticaret 
Borsası üyeleri ve personeli 
katıldı. Gerçekleştirilen sosyal 
sorumluluk projesi ile ilgili dü-
şüncelerini belirten Yanıkoğlu, 
“Giresun Ticaret Borsası olarak 
sosyal sorumluluk projelerimiz 
gün geçtikçe artarak devam 
ediyor. Kızılayı ile yapmış 
olduğumuz üçüncü organizas-
yondan son derece mutlu ve 
gururluyum” sözleriyle açık-
layarak üye ve personellerin 
göstermiş olduğu yoğun ilgiden 
dolayı teşekkür teşekkürleri-
ni dile getirdi. Türk Kızılayı 
Giresun Kan Bağış Merkezi 
Kan Bağışçısı Kazanım 
Personeli Burçak Çiğdem, 
“Giresun Ticaret Borsası olarak 
toplumsal duyarlılık bilinci ile 
toplum yararına yapmış oldu-
ğunuz kan bağışı için teşekkür 
ediyor, Giresun’da bulunan 
diğer sivil toplum kuruluşlarına 
örnek teşkil etmesini temenni 
ediyorum” dedi.

ULUGÖLGE VE EKIBINE 
BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

GTB PROJESI SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ 
OLMA YOLUNDA ILERLIYOR

Balsu Gıda Şirketler Grubu CEO’su 
Ahmet Bilge Anbarlılar, Genel 
Müdürü Muzaffer Taviloğlu, 
Emtia Piyasaları Müdürü Murat 
Gökdemir ve GTB üyesi Altun Gıda 
Sanayi firma sahibi Halil Paltun 
14 Şubat tarihinde GTB Meslis 
Başkanı Harun Aydın ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu’nu 
makamında ziyaret ederek, 
Giresun Fındık Lisanslı Deposu 
hakkında bilgi aldı. Giresun 
Ticaret Borsası heyeti, ziyaretten 
dolayı memnuniyetini dile getirerek 
Anbarlılar ve ekibine teşekkür 
etti. Ardından uygulama sahasına 

geçen heyet, Giresun Fındık Lisanslı 
Depo sisteminin çalışması ve 
laboratuvar analiz uygulamaları ile 
ilgili Giresun Ticaret Borsası Ar-Ge 
Proje Uygulama Ofis Müdürü E. 
Suat Başkan’dan bilgi aldı. 
Türk fındığı ve Giresun için 
önemli bir yatırım olduğunu 
vurgulayan Anbarlılar, Lisanslı 
Depo projelerinin gün geçtikçe 
artması gerektiğini ve yapılan 
tesisin sektörün önderi olduğunu 
vurguladı. Ziyaretin ardından 
heyet Giresun Belediye Başkanı 
Kerim Aksu’yu makamında
ziyaret etti. 

Bulancak Kaymakamı Niyazi 
Ulugölge, 16 Şubat tarihinde 
Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu’nu 
makamında ziyaret ederek Giresun 
Fındık Lisanslı Deposu hakkında bilgi 
aldı. Giresun Ticaret Borsası heyeti, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini 

dile getirerek Ulugölge ve ekibine 
teşekkür etti. Giresun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Harun Aydın ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu tarafından, Kaymakam 
Niyazi Ulugölge’ye ‘Giresun’da 
Fındık ve Fındık Borsası’nın 
Tarihçesi’ kitabı ve Giresun Kent 
Vizyonu Sonuç Raporu hediye edildi. 
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ISTIKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN 
96. YILI KUTLANDI

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu,12 Mart İstiklal 
Marşımızın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü için 
bir mesaj yayınladı. Mesajında 
şu sözlere yer verdi: "İstiklal 
Mücadelemizin zor dönemlerinde 
kabul edilen Milli Marşımız, 
bağımsızlık mücadelesi veren 
milletimize büyük bir moral ve 
güç vermiştir. İnanıyorum ki bizi 
biz yapan, bizi bir millet kılan 

vazgeçilmez değerlerimizin en 
veciz ifadesi olan İstiklal Marşımız, 
ilelebet vatan semalarında 
yankılanacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle, 'Kurtuluş Savaşımızın 
ruhunu, milletimizin ortak irade 
ve vicdanını temsil eden İstiklal 
Marşımızın kabulünün 96. yıl 
dönümünü kutluyor, Mustafa 
Kemal Atatürk ve Mehmet Akif 
Ersoy başta olmak üzere, bütün 
istiklal kahramanlarımızı rahmet ve 
şükranla anıyorum.” 

YANIKOĞLU’NDAN 
ÇANAKKALE 
ZAFERI MESAJI
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
Çanakkale Zaferi nedeniyle bir 
mesaj yayınlayarak şu sözlere yer 
verdi: “18 Mart 1915 Türk ulusunun 
Dünya tarihine kazınmış onur 
günüdür. 18 Mart, başka bir ulusun 
sömürgesi altında yaşamaktansa 
ölmeyi tercih eden, halkın günüdür. 
Çanakkale, yıl dönümlerinde 
anlatılacak, anlaşılacak bir destan 
değildir. Çanakkale’de bu büyük 
destanı yazan Ulu Önder Atatürk 
başta olmak üzere, şehitlerimizi ve 
gazilerimizi, Giresun Ticaret Borsası 
Meclis ve Yönetim Kurulu adına 
şükranla anıyorum.”

DENIZBANK’TAN GTB PROJELERINE ILGI
Denizbank, Giresun Ticaret 
Borsası’na gerçekleştirdiği 
ziyaret ile yürütülen projeler 
ile ilgili çalışmaları yakından 
takip ettiklerini belirterek Fındık 
Lisanslı Deposu ve Spot Borsa 
hakkında bilgi sahibi oldu. 
Ziyarete, Denizbank Karadeniz 
Bölge Müdürü Seyfi Doğan 
Atakent, Tarım Bankacılığı 
Bölge Satış Müdürü Boran 
Meletli, Giresun Şube Müdürü 
Esel Alparslan ve Giresun 
Şube Kobi Portföy Yöneticisi 
Ersan Karaman, Denizbank 
Genel Müdür Yardımcısı Burak 

Koçak, Grup Müdürü Murat 
Tevfik Güçlü ve Grup Müdürü 
Canan Aytekin katılım gösterdi. 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini 
dile getirerek Atakent ve ekibine 
teşekkür etti.
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GIRESUN VE FINDIK ÇOCUKLARIN 
GÖZÜYLE RESMEDILDI
‘Çocuk Gözüyle Giresun ve 
Fındık” konulu resim yarışmasının 
ödül töreni gerçekleştirildi. İlkokul 
öğrencileri arasında düzenlenen 
yarışmaya il genelinden 452 
öğrenci katıldı. Yarışmada 
dereceye giren ve sergilenmeye 
hak kazanan 40 resim beğeniye 
sunuldu. Giresun Ticaret Borsası 
tarafından ikinci kez düzenlenen 
yarışmada, öğrenciler fındıkla 
ilgili düşüncelerini resmetti. 
Öğrenciler, resimlerinde fındık 
hasadından kurutulmasına 
kadar kendi hayallerini yansıttı. 
Giresun Can Akengin Sanat 
Galerisi’nde görücüye çıkan 
‘Çocuk Gözüyle Fındık’ sergisi 
aynı zamanda çocuklarda fındık 
algısı oluşturuyor. Serginin açılışı 
Vali Hasan Karahan, AK Parti 
Milletvekili Cemal Öztürk, Milli 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretimler 
Genel Müdürü Ercan Türk, Giresun 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Saraydemir, Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cevdet Coşkun, Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, Meclis Başkanı 
Harun Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü 
Necati Akkurt, İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Kemal Gürgenci, İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Muhammet Angın, Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu, 
AK Parti İl Başkanvekili Kenan Tatlı 
ve davetlilerin katılımıyla yapıldı. 
Yarışmada 1’incilik ödülünü 
Dereli Atatürk İlkokulundan 
Damla Karaman, 2’ncilik ödülünü 
Giresun Merkez Şehit İsa Yüksel 
İlkokulundan Nazlıcan Tetire 

ve 3’üncülük ödülünü Giresun 
Merkez Yeşilgiresun İlkokulundan 
Zeynep Naz Demir kazanırken 
Borsa Özel Ödülü’ne Bilim ve 
Sanat Merkezi’nden Zeynep Esen 
layık görüldü. Dereceye giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 
Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
yarışmaya katılan tüm öğrencileri 
tebrik ederek kutladı.

“KADINA ŞIDDET ILE UYGAR OLAMAYIZ”
Yayınladığı mesaj ile tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlayan Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, “Toplumun 
kadına verdiği değer, toplumun 
uygarlık seviyesinin göstergesidir. 
Ailenin ve toplumun temel direği 
olan kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü en 
içten dileklerimle kutluyorum” 

açıklamasında bulundu. 
Kadınların öneminin yılda bir 
gün değil, her zaman bilinmesi 
gerektiğini vurgulayan Yanıkoğlu, 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi. “Kadına verdiğimiz 
değer toplumumuzun aynasıdır, 
gelişmişlik göstergesidir. Onları 
ikinci plana iterek, yok sayarak, 
onlara şiddet uygulayarak uygar 
bir medeniyet olamayız.” 
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GTB AKREDITASYONDA ZIRVEDE

Giresun Ticaret Borsası, 
TOBB’da Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin katılımıyla 
yapılan törende 
akreditasyon beratını aldı.
Giresun Ticaret Borsası 
hizmet kalitesinde sınır 
tanımıyor. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Giresun 
Ticaret Borsası’nın ‘A’ sınıfı 
akreditasyon sertifikasını 
yeniledi. 12. Dönem 

Akreditasyon sürecini 
başarıyla tamamlayan 
Giresun Ticaret Borsası 
5 yıldız hizmet kalitesini 
koruyarak, akreditasyon 
derecesini yükseltti. Oda 
ve borsalarda kurumsal 
kapasitenin artırılması ve 
üyelere sunulan hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi 
amacıyla başlatılan 
"Akreditasyon Sistemi"ne 
yönelik sertifika töreni, 

TOBB’da gerçekleştirildi. 
Sertifika törenine Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci de katıldı. 

Dünya standartlarında 
çalışma sergileniyor
Törende konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin 
en büyük zenginliğinin 
girişimci tüccar ve 
sanayiciler olduğunun 

altını çizdi. Aralarında 
Giresun Ticaret Borsası’nın 
da bulunduğu 54 oda ve 
borsanın akreditasyonunu 
yenilendiğini belirten 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Bir adet Odamız da 
akreditasyon seviyesini 
yükseltti. Esasında onlar, 
kendilerini dönüştürdüler 
ve geliştirdiler. Reel sektör 
için hizmet üreten ve sunan 
merkezler haline geldiler. 

Geçen yıl ‘A’ sınıfı akreditasyon unvanı alan Giresun Ticaret Borsası, akreditasyon puanını 
yükselterek, Türkiye’de parmakla sayılı Ticaret Borsaları arasına girdi. 
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Proje üretiyorlar, yurtdışına 
açılıyorlar, reel sektöre 
işin hakkını vererek kanaat 
önderi oluyorlar. İşte 5 
yıldızın manası da burada 
gizli. Bugün 5 yıldızlı 
olan oda ve borsalarımız, 
hizmet kalitesi anlamında, 
Londra'daki, Paris'teki, 
Berlin'deki oda ve 
borsalar seviyesine ulaşmış 
durumda. Yani dünya 
standartlarında çalıştıklarını 
belgelemiş oluyorlar” dedi. 

Ahilik sisteminin en 
güzel örneği; borsalar
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci ise 

konuşmasında, reel sektörü 
oda ve borsaların temsil 
ettiğini ifade etti. Hizmet ve 
üretimde belli standartları 
sağlamanın tarih 
boyunca uygulandığını 
belirten Tüfenkci, "Ahilik 
sistemi bunun en güzel 
örneklerinden biridir. 
Ahilikte üretimin her 
aşaması, belli standartlara, 
kurallara bağlanmıştı. 
İşte bu üyelere hizmet 
veren odalarımızın 
hizmetinin, belli bir 
standartta olması bizim 
için önemlidir. Bunun için 
harcanan çabayı, inanın 
sadece bir berat almak 

için olarak anlamayın" 
değerlendirmesinde 
bulundu. Oda ve borsaların 
özellikle kırtasiyeciliği 
ve bürokrasiyi azaltma 
noktasında çabaları 
olduğunu söyleyen Tüfenkci, 
"Daha çok çalışmalıyız. 
Kırtasiyecilikten kurtulmamız 
lazım. Ülkeye daha 
fazla ne verebiliriz, ne 
kazandırabiliriz bunun 
hesabını yapmamız lazım" 
ifadesini kullandı. 

“GTB imrenilen bir 
borsa”
Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Temel Yanıkoğlu ve 
Meclis Başkanı Harun 
Aydın, Türkiye’de A sınıfı 
akreditasyona sahip 
11 borsa arasında yer 
almanın haklı gururunu 
yaşadıklarını belirterek, 
“Giresun Ticaret Borsamız 
geçen yıl A sınıfı akredite 
olmuştu. Tekrar geçirmiş 
olduğumuz denetimlerde, 
üyelerimize sunduğumuz 
hizmet kalitesi, yaptığımız 
çalışma ve faaliyetlerle A 
sınıfı akreditasyonumuzu 
perçinledik. Gümrük ve 
Ticaret Bakanımız Bülent 
Tüfenkci’nin katılımıyla 
düzenlenen törenle de 
akreditasyon sertifikamızı 
aldık. Artık Giresun Ticaret 
Borsası A sınıfı bir borsa, 
tüm üyelerine 5 yıldız 
hizmet vermektedir. Bu 
bundan sonrada böyle 
devam edecektir. Böyle 
büyük borsaya da, A sınıfı 
akreditasyon yakışıyor. 
Giresun Ticaret Borsası 
takip edilen ve imrenilen 
bir borsa. Türkiye’nin A 
sınıfı akreditasyonuna 
sahip 11 borsasından 
bir tanesi ve bununla 
gururluyuz” dedi. Aydın 
ve Yanıkoğlu da A sınıfı 
akreditasyon sertifikası 
alınmasında emeği 
bulunan yönetim kuruluna, 
meclise, borsa çalışanları 
ve danışman Banu Yüksel’e 
teşekkürlerini iletti.
Giresun Ticaret Borsası 
A sınıfı akreditasyon 
sertifikasını, Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, Meclis Başkanı 
Harun Aydın, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Özcan Güre, Meclis Üyeleri 
Hüseyin Kahraman, Mustafa 
Demirci, Necattin Yılmaz, 
Halil Ak, Arslan Şenel, 
Genel Sekreter Eren Nizam 
teslim aldı.
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Şehrin dinamik yapısı-
na en büyük katkıyı 
sağlayan kurumların 
başında üniversiteler 

geliyor. Üniversite şehre renk 
katıyor, genç nüfusun enerjisi 
şehre sirayet ediyor. Şehir 
dışından öğrenim görebilmek 
için gelen öğrencilerin kente 
kattığı canlılık, şehrin sosyo-
ekonomik yapısını da olumlu 
yönde etkiliyor. Bugün, 33 

RÖPORTAJ

ŞEHRIN CAZIBE MERKEZI 
ÜNIVERSITE OLACAK
Giresun Üniversitesi, eğitim gören 33 bini aşkın öğrencisi ile şehrin sosyo-ekonomik 
gelişimine büyük katkı sağlıyor. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun 
hedeflerini, üniversiteyi bir cazibe merkezi haline dönüştürmek ve kente eğitim araştırma 
hastanesi kazandırmak olarak anlatıyor.

bin aşan öğrenci kapasitesiy-
le Giresun Üniversitesi bunun 
en güzel örneklerinden birini 
gösteriyor bizlere. Üniversite, 
kenti dönüşümlü bir iyileştirme 
çalışması içine alıyor. Yapılan 
çalışmalarla kent değer 
kazanıyor, değer kazandıkça 
üniversitenin tercih edilirliliği 
de her geçen gün daha çok 
artıyor. 
Cumhurbaşkanı tarafından 

28 Nisan 2016 tarihinde 
Giresun Üniversitesi rektörlü-
ğüne atanan Prof. Dr. Cevdet 
Coşkun’un öncelikli hedefin-
de Giresun Üniversitesi’ni 
bir cazibe merkezi haline 
dönüştürebilmek var. Tüm 
peyzaj çalışmalarının 
tamamlandığı, kendi deyi-
miyle kapısından geçerken 
herkesin bu üniversiteyi 
kazanmak isteyeceği Giresun 

Üniversitesi için çalışmala-
rını sürdürüyor. Oluşturulan 
Giresun Üniversitesi-Kent 
İşbirliği Platformu (GÜKİP) 
ile Giresun'da bir ortak akıl 
oluşturarak ideolojik ve politik 
farklılıklara takılıp kalmaksı-
zın kalbi Giresun için atan 
herkesi ve her kesimi bir çatı 
altında toplanması amaçla-
nıyor. Giresun’un en önemli 
değerlerinden fındık içinse, 
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GIRESUN ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ 
PROF. DR. CEVDET COŞKUN KIMDIR?

1	Nisan	1970	tarihinde	Erzurumlu	bir	ailenin	
çocuğu	olarak	Sapanca'da	dünyaya	gelen	
Giresun	Üniversitesi	Rektörü	Cevdet	Coşkun,	
ilk	ve	orta	öğrenimini	Gebze'de;	lisans	(1992),	
yüksek	lisans	(1996)	ve	doktora	öğrenimini	
(2000)	ise	Erzurum	Atatürk	Üniversitesi'nde	
tamamladı.	2002-2003	arasında	ABD,	
OH'	da	bulunan	Wright	State	Üniversitesi	
Yarıiletken	Araştırma	Laboratuvarı’nda	
doktora	sonrası	çalışmalarda	bulundu.	1994	
yılında	Araştırma	Görevlisi	olarak	girdiği	
Atatürk	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	
Fizik	Bölümü	Yoğun	Madde	Fiziği	Anabilim	
Dalı'nda	2001	yılında	Yrd.	Doç.,	2005	yılında	
Doçent,	2011	yılında	ise	Profesör	oldu.	Aynı	yıl	
Giresun	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi’ne	
dekan	olarak	atandı.	2011-2012	yılları	
arasında	dört	ay	süreyle	rektör	yardımcılığı	
ve	2011-2014	yılları	arasında	da	dekanlık	
görevlerini	yürüttü.	Coşkun,	28	Nisan	2016	
tarihinde	Cumhurbaşkanı	tarafından	Giresun	
Üniversitesi	rektörlüğüne	atandı.	Ulusal	ve	
uluslararası	bilimsel	dergilerde	yayınlanmış	
elliden	fazla	çalışması	bilim	atıf	endeksinde	
(SCI)	beş	yüzün	üzerinde	atıf	aldı.	Coşkun,	
Fiziğin	yanı	sıra	Bilim	Tarihi	ve	Bilim	Felsefesi	
alanında	da	dersler	ve	konferanslar	veriyor.	
Halen	Giresun	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	
Fakültesi	Fizik	Bölümü'nde	öğretim	üyesi	
olarak	görev	yapan	Prof.	Dr.	Cevdet	Coşkun,	
evli	ve	üç	çocuk	babasıdır.

GÜKİP’in temel amacı Giresun'da bir ortak akıl 
oluşturmak, ideolojik ve politik farklılıklara 
takılıp kalmaksızın kalbi Giresun için atan 
herkesi ve her kesimi bir çatı altında toplamak 
olarak öne çıkıyor.

üniversitenin özel bir çalışma-
sı var. Üniversitenin bünyesin-
deki 18 araştırma merkezle-
rinden biri olan GİFAM ile 
üretilen fındığın kalitesinin 
korunması ve tanıtılmasına yö-
nelik çalışmalar sürdürülüyor. 
Yürütülen projeler ve çalışma-
larla ‘Giresun’da yaşamak bir 
başka’ diyebileceğiniz yeni 
bir dönem başlıyor…

Öncelikle Giresun 
Üniversitesi’ni detaylı 
olarak bize tanıtır 
mısınız?
Kurulduğu günden itibaren 
bir şehir üniversitesi kimliğiy-
le büyümesini ve gelişimini 
merkezde ve ilçelerde hızla 
sürdüren Giresun Üniversitesi, 
bugün, Giresun’a değer 
katan en büyük kurum 
olarak yer alıyor. 2006 
yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden ayrılarak 
kurulan Giresun Üniversitesi; 
3 fakülte, 3 meslek yükseko-
kulu, 1 yüksekokuldan oluşan 
ve 6 bin öğrenci mevcudu 
bulunan bir üniversiteydi. 
Bugün gelinen noktada 
merkezde; Merkez Rektörlük, 
Gazi Paşa Yerleşkesi, 
Nizamiye Yerleşkesi ve Güre 
Yerleşkesi’nde yapılanan üni-
versitemiz, ilçelerde de; bir 
ucu Şebinkarahisar – Alucra 
ile İç Anadolu’ya uzanan, 
bir ucu Piraziz’den Eynesil’e 
sahil boyunca yayılan 
fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulları yerleşkeleri ile 
tüm il sathına hitap eden bir 
üniversitedir. Rakamsal olarak 
ifade edersek 13 tane fakülte, 
5 tane yüksekokul, 11 tane 
Meslek Yüksekokulu, 18 tane 

araştırma merkezi bulunu-
yor. Buna paralel olarak da 
üniversitemizde eğitim gören 
31 bin öğrenci var. Bunlara 
pedagojik formasyon kursu 
alan öğrencileri de kattığımız-
da sayı 33 bini aşıyor. 
Fındık konusunda çalışan 
Enstitü veya Araştırma 
Merkezleri’nin faaliyetlerine 
değinir misiniz? 
Üniversitemiz bünyesinde fa-
aliyet gösteren 18 araştırma 
merkezinden biri de Fındık 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (GİFAM)’dir. 
GİFAM’da, fındık tarımının 
bilimsel yöntemlerle ve piya-
sanın kalite kriterlerine uygun 
şekilde yapılmasını sağlamak 
amacıyla saha, literatür ve 
laboratuvar araştırmaları 
yapılıyor. Giresun İl’inde 
üretilen fındığın kalitesinin 
korunması ve tanıtılması, 
fındığın sadece meyvesiyle 
değil, iç ve dış kabuğu ile 
değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülüyor.

Giresun Üniversitesi 
olarak kentte yer 
alan diğer kurumlar 
ile ne tür çalışmalar 
ve işbirlikleri 
yürütüyorsunuz? 
Giresun Ticaret 
Borsa’sı ile 
birlikte yürütmeyi 
planladığınız 
çalışmalar var mı? 
Giresun Üniversitesi ile 
sivil toplum örgütü temsilci-
lerinin katılımıyla Giresun 
Üniversitesi-Kent İşbirliği 
Platformu (GÜKİP) oluşturduk. 
Gelişmiş ülkelerde bulunan 
mütevelli heyet sistemi üni-
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versitelerin, akademisyenler 
ve o şehrin ileri gelen sivil 
toplum örgütleriyle birlikte 
yönetilmesini sağlanıyor. 
Böylece üniversite ve şehir 
arasından canlı bir diyalog 
ortamı oluşarak üniversitedeki 
birikimin şehre, şehirdeki 
beklentinin de üniversiteye 
aktarılması sağlanıyor. Devlet 
üniversitelerinde resmiyette 
olmayan bu kurulu, fahri ola-
rak oluşturmaya karar verdik 
ve Giresun Üniversite-Kent 
İşbirliği Platformu (GÜKİP) 
adıyla bir platform kurduk. Bu 
girişimle Türkiye’deki üniver-
siteler arasında öncü bir rol 
üstlendik. Bu platformun temel 
amacını Giresun'da bir ortak 
akıl oluşturmak, ideolojik 
ve politik farklılıklara takılıp 
kalmaksızın kalbi Giresun için 
atan herkesi ve her kesimi bir 
çatı altında toplamak oluştu-
ruyor. Bu platform aktif bir şe-
kilde faaliyete başladı. Ayda 
bir yapılan toplantılarla bir 
araya gelerek üniversite kent 
işbirliği ile ortak yapılabile-
cek projeler üretiliyor. GÜKİP, 
ilimizin lobi faaliyetlerini tek 
elden yürütebilecek bir üst ku-
rul pozisyonundadır. Giresun 
ilinin sosyo-ekonomik alanda 
veri tabanının oluşturulması 
ile üniversite iş dünyası iş 
birliği çerçevesinde faaliyet 
yürütmek amacıyla kurulan 
GÜKİP, yönetim ve danışma 
kurulunda 28 temsilciden 
oluşuyor.

Giresun Üniversitesi 
olarak gelecek 
hedeflerinizi ayrıntılı 
aktarır mısınız?
Bu hedefi, ben bir zaman 

zarfı olarak belirlemektense, 
birtakım planlar projeler 
kapsamında belirlenmesi-
nin daha doğru olacağını 
düşünüyorum. Bu anlamda 
başarmak istediğim iki önemli 
düşünce var. Tabi bu benim 
tek başıma başarabileceğim 
bir şey değil. Üniversiteyi 
temsilen bunu söylüyorum. 
Birinci hedefim, FKB arazisini 
alarak, üniversitemizi bir 
cazibe merkezi haline getir-
mek. Giresun Üniversitesi'ni 
yoldan görünen, güzel bir 
peyzaj çalışması ve güzel 
bir kapı ile beraber, yoldan 
geçen insanların “Ne güzel 
bir üniversite, keşke ben de 
bu üniversiteyi kazanabilsem” 
diyebileceği bir üniversite 
haline getirmek. Bu projeyi 
gerçekleştirmek istiyorum. Ve 
yine üniversitemizin ihtilaflı 
tüm kampüs, toprak ve arazi 
problemlerini çözmek istiyo-
rum. Bu çok önemli bir hedef. 
İkincisi de bildiğiniz gibi şu 
anda Seka arazisinde eğitim 
araştırma hastanesi yapılıyor. 
O eğitim araştırma hastanesi 
yapıldığı zaman, artık bizim 
burada gerçekleştirdiğimiz 
afiliasyon, daha farklı bir 
boyut kazanacak. Çok daha 
büyük bir projeye ve büyük 
bir işbirliğine dönüşecek. 
Çünkü hastane hem sağlık 
bakanlığı personelinin hem 
de üniversite personelinin 
birlikte çalışacağı bir hastane 
olacak ki biliyorsunuz ihalesi 
yapıldı. Şimdi yakın zaman-
da temel atması gerçekleşti-
rilecek. İki yıl gibi bir teslim 
süresi var. Tabi hastanenin 
hizmete geçmesi için bir yıl 
daha, muhtemelen zaman 

geçecektir. Dolayısıyla öyle 
tahmin ediyorum ki;  benim 
birinci dönemimin sonunda 
bu hastane hizmet vermeye 
başlayacaktır. Ben de bu bü-
yük projenin bir tarafı olmak-
tan,  rektörlüğüm döneminde 
bunun gerçekleşmiş olmasın-
dan,  çok büyük memnuniyet 
duyacağım. Bundan sonra, 

yani benim birinci dönem rek-
törlüğüm sona erdikten sonra,  
siyasi büyüklerimiz bizimle 
devam etmek ister mi, istemez 
mi, cumhurbaşkanımızın bu 
konudaki kanaati ne olur, 
tamamen onların takdirleri 
doğrultusunda şekillenecektir. 
Biz popülist bir mantıkla şov 
yapma amacında olmadan, 

Coşkun “Hedefim Giresun Üniversitesi’ni yoldan 
görünen, güzel bir peyzaj çalışması ve güzel bir kapı 
ile beraber, yoldan geçen insanların “ne güzel bir 
üniversite, keşke bende bu üniversiteyi kazanabilsem” 
diyebileceği bir üniversite haline getirmek”

Coşkun “Popülist bir mantıkla şov yapma amacında 
olmadan, yani birilerinin gözünü boyama amacı 
gütmeden, gerçekten gerçekçi projeler yapıp, Giresun’a 
önemli eserler bırakmak istiyoruz.”

Giresun Üniversitesi Rektörü Cevdet Coşkun’un spordaki başarılarıyla 
gurur duyduğu basketbol takımına destekleri devam ediyor. 
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yani birilerinin gözünü 
boyama amacı gütmeden, 
gerçekten gerçekçi projeler 
yapıp, Giresun'a önemli 
eserler bırakmak istiyoruz. Bu 
anlamda önemli bir projeyi 
daha hayata geçireceğiz. Şu 
anda Giresun'da olmayan bir 
kanser araştırmaları merkezi 
kurmakta, bizim en büyük 
hedefimiz. En büyük hedefle-
rimizden biri olarak bunu da 
söyleyebilirim ve bu birkaç ay 
içinde iki tane kanser uzmanı 
alıyoruz üniversiteye... Bu 
kararı üniversite yönetim 

kurulundan çıkardık, YÖK'e 
yolluyoruz. İki tane kanser 
uzmanı alıyoruz ve bundan 
sonra gittikçe bu anabilim 
dalı güçlenecek. Biliyorsunuz 
Giresun'dan en çok kan-
ser hastası gidiyor, diğer 
illere... Çünkü burada öyle 
bir merkez yok, ama burayı 
kurduğumuz zaman bu sorun 
çözülecek. Afiliasyondan 
sonra hasta sayısı çok arttı 
Giresun'da... Çünkü diğer 
illere giden hasta sayısı düş-
tü. Bu çok büyük bir iyiliktir 
Giresun halkına... Kanser 
hastalıkları ile ilgili poliklini-
ğimizde güçlendiği zaman, 
komşu illere gitme gibi du-
rumlar daha az yaşanacak. 
Yine diş hekimliği fakültemizi 
kuruyoruz. Bir tane diş hekimi 
profesörü aldık, ikinciyi geti-
riyoruz. Bunlar profesör... Ve 
yine ağız diş sağlığı merkezi 
ile afiliye olup, onları orda 
çalıştıracağız. Bir iki yıl içeri-
sinde diş hekimliği de büyük 
oranda faaliyete geçecektir. 
İnanıyorum ki Giresun bir 
sağlık merkezi haline gelecek-
tir. Üniversitemiz de bunun en 
önemli paydaşlarından biri 
olacaktır.

Giresun Üniversitesi’nde 13 tane fakülte, 5 tane yüksekokul, 11 tane meslek yüksekokulu, 18 
tane araştırma merkezi bulunuyor. 
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Giresun TSO 
üyesi iş adamları 
ile bir araya 
gelen Nurettin 

Canikli'ye katılımlarından 
dolayı teşekkür eden Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu 
toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi. Çakırmelikoğlu 
“Giresun son yıllarda turizm 
konusundaki çalışmalarına 
ağırlık vermiş ve Odamız, 
tüm kurum ve kuruluşlar ile 
birlik ve beraberlik içinde 
çalışmaktadır. Bölge ve İlimiz, 
turizmde her geçen gün ivme 
kazanırken, bu ivmeyi daha 
yukarıya taşıyabilmek için 
yaylalarımız başta olmak üze-
re, turizm yatırımlarına dönük 
imar alanlarının oluşturulması 
ve akabinde yatırımcıya tah-
sisi gerekmektedir. Bölgemiz; 
Ordu Giresun Havalimanında 
olduğu gibi, şahsınızın 
önderlik ederek, Kuzey’den 
Güney’e, Samsundan Sarp’a 
kadar uzanacak olan bir 
demir yolu yatırımının, müj-
deli haberini beklemektedir. 
Beklenen bu müjdeli haber, 
Karadeniz illerini eşitlik içinde 
büyütecektir. İlimizde, dağınık 
ve zor şartlarda imalat 
yaparak, yaklaşık 30 ülkeye 
ihracatı bulunan, asansör 
imalatçıları, üretim ve kalite-
leri ile Türkiye genelinde söz 
sahibi olmaya başlamışlardır. 
Bu imalatçılarımızı bir arada 
tutabilmek ve önlerini açabil-
mek için,  ilimizin uygun bir 

BAŞBAKAN YARDIMCISI CANIKLI 
GIRESUNLU IŞADAMLARIYLA BULUŞTU
Giresunlu iş adamları, Giresun Sanayicisi ve İşadamlarının Sorunları Çözüm Önerileri 
toplantısında bir araya geldi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu katılım gösterdi. 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, iş 
dünyasının sorunları ve çözüm önerileri 

üzerinde durdu. 
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bölgesine asansör - metal ve 
ahşap işlemek üzere küme-
lenmiş bir Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kurulması bek-
lenmektedir. Projesi tamam-
lanmak üzere olan, Güney 
Çevre Yolu’nun bu aşamaya 
gelmesindeki emeğinizi 
biliyor ve takdirle karşılıyoruz. 
Projeye göre, Güney Çevre 
yolundan, Batlama vadisi 
ve Aksu vadisi olmak üzere, 
Giresun merkezine toplam iki 
koldan giriş öngörülmüştür. 
Bu projeye göre, Giresun’un, 
güneye genişlemesi konusun-
da, Güney çevre yolundan 
umut ettiği gibi faydalanama-
yacaktır. Şehrimizin Güney 
çevre yolundan ciddi manada 
faydalanabilmesi için, proje-
nin tekrar gözden geçirilerek 
şehre giriş yollarının sayısı ar-
tırılması gerekmektedir. GTSO 
olarak, ihracat yapanlara, 
yeşil pasaport imkânı tanın-
masından çok mutlu olduk ve 
emeği geçen tüm  herkese, 
Cumhurbaşkanımız başta ol-
mak üzere  teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca, ihracatı olmayan, 
sadece ticaret yapan iş adam-
larımıza, yaptığı ticaret yılını 
veya sağladığı istihdamı, göz 
önünde bulundurarak, yeşil 
pasaport alabilmelerini arzu 
ediyoruz” dedi.

 “Ne gerekiyorsa 
yapacağız”
Açılış konuşmasından sonra 
başlayan programda konuşan 
Başbakan Yardımcısı Canikli, 
iş dünyasının içinde bulundu-
ğu sorunların güçlü sorunları 
ve çözüm önerileri üzerinde 
durdu. Canikli; ”Giresun’da 
demiryolu konusunda proje 
çalışmaları sizlerle görüşülen 
planlar çerçevesinde devam 
etmektedir. Demiryolunun 
Tirebolu’ya inmesinin ardın-
dan Giresun Limanı’na bağ-
lanması gibi... Giresun Güney 
Çevre Yolu Projesi Giresun 

Ticaret ve Sanayi Odası top-
lantısında gündeme gelmişti 
ve şu an yatırım aşamasında-
dır. Asansör firmalarımızın 
sorunlarını ise inceleyeceğiz, 
çözümünde ne gerekiyor ise 
yapacağız. Giresun şu an 
2.OSB’sini Bulancak ilçesine 
yapmaktadır. Yıl sonuna ka-
dar altyapı çalışmaları büyük 
oranda tamamlanacaktır. 
Bu alana yatırımcı arıyoruz. 
Özellikle metal ürünleri ve 
asansör talepleri olursa 
yatırımcıya tahsis edebileceği-
miz alanımız mevcuttur” diye 
konuştu.

“Pedalı çevirmemiz 
gerek”
Türkiye'nin bir taraftan 
terörle çok büyük mücadele 
verilirken diğer taraftan da 
derecelendirme kuruluşla-
rının ekonomiyi olumsuz 
etkileyecek not indirimle-
riyle karşı karşıya kaldığını 
belirten Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli,  Türkiye’nin 
bulunduğu bölgenin zor 
bir bölge olduğuna işaret 
ederek, "Yapacak bir şeyimiz 
yok içinde, buralar bizim 
toprağımız, burada yaşama-
ya devam edeceğiz. Sadece 
mevcut statükonun sürdürül-
mesi değil, ekonomide aynı 
zamanda sürekli milli gelirin 
artırılması gerekir. KOBİ’ler 
için tarihte görülmemiş bir 
faizsiz kredi alanı oluşturduk. 
Olumlu etkilerini daha sonra 
göreceğiz, rakamlar yayınlan-
dığında, henüz 2016’nın son 
çeyrek rakamları yayınlandı, 
2017’nin rakamları yayınlan-
dığında göreceksiniz daha 
güçlü büyüme trendi devam 
ediyor. Yani pedalı çevirme-
miz gerekiyor, pedal durduğu 
anda Allah korusun geçmiş 
olsun" açıklamasında bu-
lundu. Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli’de katılım-
cılara yaptığı konuşmadan 

sonra soruları ve görüşleri 
kabul etti. Her sektörden 
katılım sağlayan iş adamları-
nın yatırım, istihdam, ulaşım, 
bankacılık sektörü, bürokrasi 
gibi konularda yaşadıkları 
sorunlar ya da yapılabilecek 
iyileştirilmelere yönelik gö-
rüşlerini belirttiler. İş adam-
larının doğrudan devletin 
zirvesine sorularını yönelte-
bilmesi sağlanan toplantıda 
iş dünyasının günümüzde 
karşılaştığı sorunlar ile bunla-
ra karşı neler yapılabileceği 
üzerine tavsiyeler sorunları 
ve çözüm önerileri üzerinde 
duruldu. Bir süre soru cevap 
şeklinde seyreden toplantının 
ardından Giresun Ticaret 

Borsası Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu tarafından 
Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli'ye hat sanatıyla yapıl-
mış kabartma  Türk Bayrağı 
hediye edildi. Toplantıya, 
Başbakan Yardımcısı Nurettin 
Canikli, Giresun Valisi 
Hasan Karahan, Giresun 
Milletvekilleri Cemal Öztürk 
ve Sabri Öztürk, Giresun 
Ticaret Borsası Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, İl Emniyet 
Müdürü Uğur Öztürk, İl 
Genel Meclis Başkanı A. 
Mürşit Gürel, Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu ile sanayici ve 
iş adamları katıldı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye hat sanatıyla yapılmış 
kabartma Türk Bayrağı hediye edildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Giresun 
Valisi Hasan Karahan,Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel 
Yanıkoğlu ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu katılım gösterdi.
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)yeni nüfus kayıt 
sonuçlarını açıklayarak 
Giresun’un 2016 yılı 
nüfusunun bir önceki yıla 
göre 17 bin 781 kişi 
arttığını bildirdi. TUİK’in 
son verilerine göre 2015 
yılında 426 bin 686 
olan Giresun’un nüfusu 
2016 yılında 444 bin 
467 oldu. Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemine 
göre Giresun’un en büyük 
ilçesi 135 bin 144 kişinin 
ikamet ettiği Merkez’den 
sonra Bulancak oldu. 
44 bin 418 nüfusu olan 
Bulancak’tan sonra 

Espiye 23 bin 961, 
Görele 20 bin 45, 
Tirebolu 18 bin 742, 
Şebinkarahisar 11 bin 
678, Keşap 10 bin 258, 
Alucra 10 bin 252, 
Dereli 9 bin 859, Piraziz 
7 bin 787, Yağlıdere 
7 bin 618, Eynesil 7 
bin 568, Güce 4 bin 
402, Doğankent 3 bin 
161, Çanakçı 2 bin 
462, Çamoluk 2 bin 
450 olarak açıklandı. 
Merkez, Alucra, 
Bulancak, Çamoluk, 
Çanakçı, Dereli, Espiye, 
Görele, Güce, Piraziz, 
Tirebolu, Yağlıdere ve 

Şebinkarahisar nüfusunu 
artırırken, Doğankent, 
Eynesil ve Keşap 
ilçelerinin nüfusu azaldı.
Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemine göre 
Giresun’un en büyük 
beldesi ise 11 bin 447 
nüfusuyla merkez ilçeye 
bağlı Duroğlu oldu.

GIRESUN'UN NÜFUSUNDA 17 BIN 
KIŞILIK ARTIŞ VAR

GIRESUN ILE ALBA ARASINDA KARDEŞ 
ŞEHIR ANLAŞMASI IMZALANDI
Fındığın başkenti 
Giresun, 2015 yılında 
kardeş şehir ilan ettiği 
Polatlı’dan sonra listeye 
bir yenisini daha 
ekleyerek İtalya’nın 
Alba şehri ile kardeşlik 
anlaşması imzaladı. 
Belediye Meclis 
gündeminde İtalya’nın 
şehirlerinden Alba’nın 
Giresun’a kardeş şehir 
olması ele alınarak 
meclis oylamasına 
sunuldu. Teklifin Belediye 
Meclisi’nde oy birliğiyle 
kabul edilmesi ile Alba, 
Giresun’un kardeş 
şehirleri sıralamasında 
10’uncu sırada yer 
aldı. Alba’nın ‘Kardeş 
Şehir’ olmasını anlamlı 
kılan etkenlerin başında 

fındıktan yapılan 
çikolata ve ürünlerinin 
tüm dünyada ün salması 
geliyor. 
Kirazın anavatanı, 
fındığın başkenti olarak 
nam salan Giresun´un 
yeni kardeş şehri Alba, 
farklı bir özelliği ile de 
bu anlaşmaya değer 
katıyor: Nutella’nın 
piyasaya çıktığı 
topraklardan fındığın 
başkentine bir kültür 
bağı kuruluyor. 2. 
Dünya Savaşı sırasında 
Alba’daki bir pastacı 
tarafından piyasaya 
sürülen Nutella, fındıklı 
çikolatanın sürülebilen 
hali olarak ilgi gördü. 
Fakat bugün oldukça 
dikkat çeken başka 

bir gerçek ile karşı 
karşıyayız. Bugün 
Nutella, Alba’nın fındık 
ağaçlarındaki lezzet ile 
değil, Karadeniz’den 
geldiği fındık ile 
Manisa’daki fabrikadan 
İtalyan markası 
olarak çıkıyor. Ferrero 
Grubu’nun Türkiye 
Gene Müdürü Azmi 
Gümüşlüoğlu, Nutella 
ile Türk fındığını tüm 

dünyaya tattırdıklarını 
dile getirerek kullanılan 
fındık oranının yüzde 
90’ını Türk fındığının 
oluşturduğuna değindi. 
Tüm bu gelişmeler ile 
çikolatanın şehri Alba’nın 
fındığın dünyaca merkezi 
sayılan Giresun’un kardeş 
şehir olması, belediye 
meclis gündeminde de 
olumlu gelişme olarak 
kaydedildi.
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Suriyeli işadamı Belal 
Al Hamwi, ülkesi 
ve Dubai'den sonra 
Giresun'da kahve 
fabrikası kurmayı 
planladığını söyledi.
İş adamı Belal Al Hamwi, 
Giresun Valisi Hasan 
Karahan'ı makamında 
ziyaret ederek, Bulancak 
Organize Sanayi 
Bölgesinde kurmayı 
planladığı fabrika 
hakkında fikir alışverişinde 
bulundu. Hamwi, yaptığı 
açıklamada, 50 ülkeye 

kahve ihracatı yapan 
bir firması bulunduğunu 
belirterek, ülkesi ve 
Dubai'nin ardından 
Türkiye'de de yatırım 
yapmayı hedeflediğini 
kaydetti.
Fabrikası için Giresun'u 
seçtiğini anlatan Hamwi, 
100 ila 150 kişinin 
istihdam edilecek 
fabrikanın Bulancak 
Organize Sanayi 
Sitesinde kurulması için 
alt yapı çalışmalarının 
devam ettiğini vurguladı. 

Giresun Valisi Hasan 
Karahan ise Hamwi'nin 
yatırımının bölge 
için önemli olduğunu 
belirterek kendisine 

teşekkür etti. Karahan, 
yatırım potansiyeli 
bulunan yerli, yabancı 
tüm yatırımcıları 
beklediklerini söyledi.

SURIYELI IŞ ADAMI GIRESUN'DA 
KAHVE FABRIKASI KURACAK

GIRESUN ÜNIVERSITESI-KENT 
IŞBIRLIĞI PLATFORMU KURULDU
Giresun Üniversitesi ve 
sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliği ile kurulan 
Kent İşbirliği Platformu 
(GÜKİP) ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Giresun 
Üniversitesi Kent İşbirliği 
Platformu, kentin ortak 
sorunlarını üniversite ve 
STK’lar ile birlikte çözmek 
için 10 yönetim kurulu 
üyesi ve 18 danışma 
kurulu ile toplamda 
28 kişiden oluştu.
Platformun ilk toplantısı 
ise GÜKİP Yönetim 
Kurulu Başkanlığına 
seçilen Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu 
öncülüğünde rektörlük 
toplantı salonunda 
yapıldı.
Giresun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cevdet 

Coşkun, Giresun’un 
sorunlarını ortak akıl 
ile halledebileceklerini 
söyledi. Platformun amacı 
ve yetkileri konusunda 
bilgiler veren Coşkun, 
“Ben bu platformun 
amacını tek kelimeyle 
şöyle özetlemek istiyorum, 
‘GÜKİP’in amacı 
Giresun’da bir ortak 

akıl yeridir’ ideolojik 
ve politik farklılıklara 
bağımlı kalmaksızın 
gerçekten kalbi, gönlü 
Giresun için atan farklı 
geleneklerden, farklı 
düşüncü sistemlerinden 
insanlarla bir arada 
bulunarak Giresun 
için bir değer üretmek, 
fikir vermek ve proje 

üretmek” dedi. Platformun 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu 
ise, “GÜKİP, ilimizin 
sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamada 
projesel ve manevi 
destek verebilecek bir 
oluşumdur. Allah birlik 
ve beraberliğimizi 
bozmasın” dedi.
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Çin ekonomisi beklentinin
 üzerinde büyüdü

Çin	ekonomisi	yılın	ilk	çeyreğinde	bir	önceki	yılın	aynı	dönemine	göre	yüzde	6,9	büyüyerek	beklentilerin	
hafif	üzerinde	bir	performans	gösterdi.	Bu	artışta	hükümetin	artan	altyapı	harcamaları	ve	aşırı	ısınma	
sinyalleri	veren	konut	sektöründeki	hareketlilikten	destek	gördü.	Analistler,	2016	yılının	dördüncü	

çeyreğinde	olduğu	gibi,	birinci	çeyrekte	de	ekonominin	yüzde	6,8	büyümesini	bekliyorlardı.	Yılın	birinci	
çeyreğindeki	büyüme	2015	yılının	üçüncü	çeyreğinden	bu	yana	en	yüksek	rakam	olarak	kayda	geçerken,	

Mart	ayı	verileri	yatırım,	perakende	satışlar,	fabrika	üretimi	ve	ihracatın	beklentilerin	üzerinde	büyüdüğünü	
gösterdi.	Çin	hükümeti	2017	yılında	yüzde	6,5'lik	bir	büyüme	hedefliyor.	Bu	rakam	geçtiğimiz	yılın	yüzde	
6,5-7	arası	hedefinden	ve	gerçekleşen	yüzde	6,7'lik	büyümenin	hafif	altında	yer	alırken,	geçtiğimiz	yılın	

ekonomik	büyümesi	son	26	yılın	en	düşük	ekonomik	büyümesi	olarak	kayda	geçti.
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mı göz önüne alındığında bir işçinin 
ödediği vergi oranı yüzde 36 olurken, 
Türkiye'de ise ortalama yüzde 38,1 
olarak gerçekleşti. En çok vergi veren 
işçiler sıralamasında Belçika'nın ar-
dından yüzde 49,4 ile Almanya ikinci 
sırada gelirken, yüzde 48,2 ile Maca-
ristan üçüncü, yüzde 48,1 ile Fransa 
dördüncü sırada yer aldı. ABD'de ise 
bu oran yüzde 31,7 oldu. En az ver-
gi verenler arasında Şili'nin ardından 
Yeni Zelanda yüzde 17,9 ile ikinci, 
Meksika ise yüzde 20,1 ile üçüncü sı-
rada bulunuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü'nün (OECD) raporuna göre, 
OECD üyesi ülkeler arasında en faz-
la vergiyi Belçikalı, en az vergiyi ise 
Şilili işçiler ödüyor. OECD'nin "İşçi 
Gelirlerinde Vergi Oranı" başlıklı ra-
poruna göre, çocuksuz ve bekar Bel-
çikalı bir işçinin gelirinin yüzde 54'ü 
vergi ve sosyal kesintilere gidiyor. Söz 
konusu klasmanda, yüzde 7 ile Şilili 
işçiler en son sırada geliyor. Rapora 
göre, Türkiye'de işçilerin vergi ve ke-
sintisi OECD ortalamasının üzerinde 
seyrediyor. OECD ülkelerinin tama-

Yıllık 100 trilyon 200 milyar Euro ile 
dünya ihracat şampiyonu olan Alman-
ya, 2016 yılında 5 trilyon 586 milyar 
Euro tasarrufta bulunarak rekor kırdı. 
Almanya Merkez Bankası, Almanların 
tasarruflarının 2 trilyon 200 milyar Eu-
ro’sunu banka hesaplarında tutarken, 2 
trilyon 113 milyon Euro’luk bölümünü 
ise sigorta ve emeklilik sandıklarına 
yatırdıklarını açıkladı. GFK tarafından 
yapılan araştırmaya göre, Almanların 
yüzde 40’ı tasarruflarını banka hesap-
larında biriktiriyor. Öte yandan, Al-
manların borsadan satın aldıkları hisse 
senetlerinden azalma yaşandığı, dü-
şük faiz oranına rağmen tasarruflarını 
bankalarda biriktirmeyi tercih ettikleri 
belirlendi. Alman Kıymetli Kağıtları Ko-
ruma Derneği (DSV), Almanların hisse 
senetlerine ilgisiz olduğunu, sayınının 
her geçen yıl azaldığına dikkati çekti.

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi 
(AEYK) toplantısı, Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek'te yapıldı. Kırgızistan Cumhur-
başkanı Almazbek Atambayev’in ev 
sahipliğindeki toplantıya Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Luko-
şenko, Ermenistan Devlet Başkanı Serj 
Sarkisyan'ın yanı sıra üye olmayan 
Moldova'nın Devlet Başkanı İgor Dodon 
ve AEYK Kurulu Başkanı olarak görev 
yapan Tigran Sarkisyan da katıldı. Top-
lantıda Avrasya Ekonomik Birliği'nde 
(AEB) "gözlemci statüsü" adı altında 
yeni bir mekanizma ihdas edilmesine 
karar verilerek, Moldova'nın gözlemci 
olarak başvurusu alındı. AEB üyesi ülke-
lerin liderleri, baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerde, birliğin kurulmasından bu 
yana geçen üç yıllık sürede elde edilen 
başarılar ve karşılaşılan sorunlara dair 
görüş alışverişinde bulundu.

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik 
için 2017 ekonomik büyüme beklenti-
lerini açıkladı. Dünya Bankası, kalkın-
makta olan Doğu Asya ve Pasifik (EAP) 
bölgesinin 2017 yılında yüzde 6,2, 
2018'de ise yüzde 6,1 büyümesini 
bekliyor. Bölge geçen yıl yüzde 6,4 
oranında büyüme göstermişti. Banka, 
Çin için 2017 ve 2018 yılı büyüme 
beklentisini değiştirmeyerek sırasıyla 
yüzde 6,5 ve yüzde 6,3 olarak sabit 
tuttu. Raporda küresel ticarette veya 
Çin'de yaşanabilecek keskin bir yavaş-
lamanın bölge büyümesi için risk oluş-
turabileceği belirtildi.

Almanlar tasarruf 
rekoru kırdı

Avrasya Ekonomik 
Yüksek Konseyi’ne 
yeni üye

Doğu Asya ve Pasifik 
yüzde 6,2 büyüyecek

En fazla vergiyi Belçikalı, en az vergiyi Şilili ödüyor
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Fındık üretim ve ihracatında lider konumdaki Türkiye ve 2’nci sırada bulunan İtalya’dan 
sonra Azerbaycan yer alıyor. Yıllar içinde sert düşüş yaşayan Azerbaycan’ın fındık ihracatı, 
son dönemde toparlanma sürecine geçerek ilgi çekmeye başladı. 

KOMŞUDAKI FINDIK 
ILGI ÇEKMEYE BAŞLADI

Dünyanın en 
büyük fındık 
üreticisi olan 
Türkiye’nin, pazar 

payındaki değişimlere 
rağmen liderliğini koruduğu 
görülüyor. Üretimdeki 

dalgalı seyrin son yıllarda 
kendini azalmaya bırakması 
her ne kadar ihracat 
oranını etkilese de, dünya 
fındık üretiminin yaklaşık 
yüzde 70’ini gerçekleştiren 
Türkiye’nin en büyük pazar 

olmasına gölge düşürmüyor.
Fındık, bademden sonra 
dünyada yetiştiriciliği en 
yaygın olarak yapılan 
sert kabuklu bir meyve 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Türkiye dışında fındık; 

İtalya, İspanya, ABD, Çin, 
İran, Yunanistan, Fransa, 
Azerbaycan, Rusya, 
Kırgızistan, Portekiz, Beyaz 
Rusya, Moldova, Tacikistan, 
Gürcistan, Ukrayna, 
Tunus, Macaristan, 
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Kıbrıs ve Kamerun’da 
yetiştiriliyor. Türkiye’nin 
fındık yetiştiriciliğinde lider 
konumda olmasını İtalya 
takip ederken, 3. sırada 
ise Azerbaycan en büyük 
pazara sahip gözüküyor. 

Azerbaycan ilk üçte
Son yıllarda dünyadaki 
toplam fındık üretiminde 
hafif bir dalgalanma söz 
konusu. 2007 yılında 739 
bin ton olan fındık üretimi 
2011 yılında 885 bin tona 
yükselirken 2013 yılında 
632 bin 800 ton ile seyrini 
değiştirerek düşüş yaşıyor.  
2015 yılında ise dünya 
fındık üretimi toplamı 964 
bin 500 tona ulaşarak 
son yılların en yüksek 
üretimini gerçekleştiriyor. 
Azerbaycan ise son yılların 
üretim ortalamasında 
39 bin ihracat ile ilk üçe 
girmeyi başarıyor. 
Azerbaycan’ın yıllar 
içerisinde fındık 
üretimindeki gelişimi 
göz önüne alındığında, 
2007 yılında artışa 
geçen üretimin 2011 
yılında düşmeye geçtiği 
gözlemleniyor. 2007 
yılında Azerbaycan’ın 30 
bin 800 ton üretimi, 2008 
yılında 40 bine ulaştı. 
2009 yılında 35 bin olan 
üretim, 2010 yılında ise 4 
bin ton artarak 39 bin tona 
yükseldi. 2011 yılında 55 
bin ton ile zirveye çıkan 
üretim 2012 yılında ise 
tekrar bir düşme eğilimi 
göstererek 40 bin ton 
olmuştur. 2013 

yılında 35 bin ton üretim 
ve 2014 yılında da 25 
bin ton üretim gerçekleşti. 
2015 yılında ise tekrar 40 
bin tona yükselerek yüzde 
5 oranında pazar payına 
sahip oldu. 
Dünya’da fındık tüketiminin 
yüzde 91 oranında büyük 
bir bölümü Avrupa ülkeleri 
tarafından gerçekleştiriliyor 
ve yüzde 80 gibi önemli 
ölçüde çikolata ve 
şekerleme sanayiinde 
hammadde olarak 
kullanılıyor. Dünya fındık 
ihracatının son 6 yıllık 
ortalaması 660 bin 890 ton 
olarak biliniyor. Türkiye’nin 
bu süreçteki payı 
ortalama yüzde 76 olarak 
görülüyor. Fındık ihracatçısı 
diğer ülkeler sırasıyla 
İtalya, Gürcistan, ABD, 
Azerbaycan, 
Almanya, 

İspanya olmasıyla birlikte 
üretici olmamalarına 
rağmen ithal ettiği fındığı 
iç fındık veya işlenmiş 
olarak ihraç eden Avrupa 
ülkeleri Almanya, Fransa, 
Hollanda, Belçika, İsviçre 
olarak gözlemleniyor.

Yıllar içinde düşen 
ihracat
Fındığın dünya ticaret 
ihracatındaki konumu 
incelendiğinde; 2014 
yılında toplam 657 
bin 450 ton görülüyor. 
2011 yılındaki 25 bin 
804 ton ihracat ile en 

yüksek seviyeyi 

yakalayan Azerbaycan 
2014 yılında ise 556 ton 
ile sert düşüşünü yaşadı. 
2013 yılında Türkiye 
yüzde 72,2 oranında 
ihracat gerçekleştirirken 
Azerbaycan, sınırlı ihracatı 
ile yüzde 2,7 oranında 
pazarda yer aldı. 
Türkiye’nin pastanın en 
büyük dilimine sahip 
olduğu fındık pazarında, 
diğer ülkelerin rekabet 
güçleri zayıf kalıyor. Veriler 
de bu durumu kanıtlar 
nitelikte… FAO verilerine 
göre 2013 yılında dünyada 
yaklaşık 860 bin ton 
kabuklu fındık üretimi 
gerçekleşti. Bunun 549 bin 
tonu Türkiye tarafından 
üretildi. En çok şekerleme 
ve çikolata sanayiinde 
kullanılan ürünün Türkiye’yi 
İtalya, diğer ülkeler, 
Amerika, Gürcistan, 
Azerbaycan, İspanya 
izliyor. Ayrıca, Gürcistan 
ve Azerbaycan’da 
ortalama yıllık üretim, son 
yıllardaki ekim politikası 
doğrultusunda 40 bin 
tona yaklaşmış olup, iki 
ülkenin dünya üretimindeki 
payı toplam yüzde 10’a 
dayanmış bulunuyor.

Azerbaycan’ın Kelbecer-Laçın bölgesi genelde 
dağlık bölge olmasından dolayı çok zengin bir 
tabiata sahip olmasıyla biliniyor. Burada biten 
ağacvari fındık-ayı fındığı bölgenin nadir bulunan 
bitkileri arasında…
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2017’de tonun devir 
olması bekliyor
Geçtiğimiz yıl Antalya’da 
gerçekleştirilen 35. Sert 
Kabuklu ve Kuru Meyveler 
Kongresi’nde 2017 yılı 
fındık rekoltesi açıklanmıştı. 
Dünyanın her yerinden 
katılımcıların olduğu 
kongrede 2017 dünya fındık 
rekoltesi 1 milyon 64 bin 
300 ton, Türkiye rekoltesi 

ise 747 bin ton olarak 
gösterildi. Toplantıda 2017 
yılından 2018 yılına 130 bin 
ton fındığın devir olmasının 
beklendiği tahmin edildi. 
Buna göre 2017 yılından 
2018 yılına; Türkiye’den 
117 bin ton, İtalya’dan 10 
bin ton, Gürcistan’dan bin 
ton, Azerbaycan’dan 500 
ton, İspanya’dan bin ton ve 
İran’dan 500 ton fındığın 

devir olması bekleniyor. 
Amerika, Şili, Fransa, Çin 
ve diğer fındık üretimi 
yapılan ülkelerden ise 
fındığın bir sonraki yıla devir 

etmeyeceği tahmin edildi. 
İhracatta yaşanan genel bir 
düşüş söz konusu olsa da, 
Azerbaycan’ın fındıktan 
ithalatı bulunmuyor. 

Azerbaycan; 2016 yılından devir eden fındık 
miktarı 500 ton olarak gözlemleniyor. 2017 yılı 
fındık rekoltesi tahmini 35 bin ton görülüyor. 
Ülke geneli 2016-2017 fındık rekolte tahmini ise 
35 bin 500 ton.

ÜLKELER ARASI REKABAT KIZIŞABİLİR Mİ?
Genel	olarak	Türkiye’nin	fındık	
verimi	incelendiğinde	yıllara	
göre	önemli	dalgalanmalar	
görülüyor.	İklim	şartları,	gerekli	
kültürel	işlemlerin	yeterince	
yapılmaması	ve	fındık	bitkisinde	
görülen	periyodisite	gibi	etkenler	
verimdeki	dalgalanmayı	artırıyor.	
Fındık	bahçelerinin	genelde	
yaşlı	olması,	ocakların	ise	sık	
dikili	olmasından	dolayı	verimde	
düşüklük	yaşandığı	görülüyor.	
Türkiye’nin	birim	alandan	diğer	

üretici	ülkelerden	daha	düşük	
verim	elde	etmesi	uluslararası	
piyasalardaki	rekabet	gücünü	
azalttığı	yönünde	değerlendiriliyor.	
Bununla	birlikte	Azerbaycan	ve	
Gürcistan’daki	üretim	artışının	
önümüzdeki	yıllarda	ülkemizin	
fındık	ihracatını	olumsuz	
etkileyebileceği	düşünülüyor.	Son	
yıllarda	dış	piyasalarda	fındık	
fiyatlarının	yüksek	olması	ve	bu	
ülkelerde	üretim	maliyetlerinin	
düşük	olması	nedeniyle	fındık	

üretimi	yaygınlaşıyor.	Çikolata	
sanayinde	faaliyet	gösteren	
firmalar	da	ham	madde	giderlerini	
azaltmak	amacıyla	Azerbaycan	ve	
Gürcistan’da	fındık	yetiştiriciliğini	
teşvik	ederek	Türkiye’nin	
pazardaki	etkinliğini	azaltmayı	
hedefliyorlar.	Fakat	Türkiye’nin	
yaptığı	ihracat	rakamları	bu	tür	
atılımların	zayıflığını	bir	kez	daha	
kanıtlar	nitelikte.	Türkiye,	açık	ara	
farkla	fındık	ihracatındaki	lider	
konumunu	koruyor.

ÜLKE
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Dünya Fındık Üretimi (Kabuklu/Bin Ton)

Dünya Fındık
İhracatı 

(Yıllık Bazda
Kabuklu/Ton)

Türkiye

Türkiye

Yıl

Yıl

Azerbaycan

Azerbaycan

2011

2011
2010

430.000

504.610

55.000

17.000

660.000

487.532

40.000

25.804

549.000

531.488

35.000

20.500

412.000

549.314

25.000

20.830

646.000

505.056

539.400

515.600

40.000

556

39.000

16.939

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015
Ortalama

Ortalama

Dünya fındık üretimi, son 5 yıllık 
süreçte ortalama 797 bin tona 
çıktığı görülüyor. Dünya fındık 
üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini 
gerçekleştiren Türkiye’yi sırasıyla 
İtalya ve Azerbaycan izliyor.
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Anton Pavloviç Çehov 
29	Ocak	1860’ta	Taganrog’da	doğan	Çehov,	dört	çocuklu	bir	ailenin	ortanca	çocuğuydu.	Yunan	çocukların	
devam	ettiği	yerel	bir	okulda	okudu.	1879'da	liseyi	bitirdi	ve	Moskova'ya	giderek	tıp	okudu,	1884'te	doktor	
oldu.	Okurken	yazdığı	yazıları	mezun	olduğunda	“Melbourne'ün	Masalları”	adıyla	yayınladı.	Hekimlik	çok	
vaktini	aldığından	yazarlığa	yöneldi.	1887'de	“Alacakaranlıkta”	adlı	öykü	kitabıyla	Puşkin	Ödülü'nü	kazandı.	
Aynı	yıl	ilk	büyük	tiyatro	oyunu	“İvanov”	sahnelendi.	1892'deki	kolera	salgını	sırasında	hekim	olarak	görev	
aldı.	1895'te	“Martı”	oyununun	ilk	versiyonunu	yazdı.	1899'da	Vanya	Dayı,	1901'de	Üç	Kızkardeş,	1904'te	

Vişne	Bahçesi	sahnelendi.	Aynı	yıl	Almanya’da	tedavi	gördüğü	sırada	hayatını	kaybetti.	
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Giresun’un hem kardeşi hem de Karadeniz’den komşusu olan Rusya Federasyonu’nun 
Taganrog kenti aynı zamanda ünlü yazar Çehov’un doğup büyüdüğü, ilk oyunlarını 
yazdığı yer. Bugün bir endüstri ve ticaret merkezi olan Taganrog yaz aylarında ise 
Rusların gözde tatil merkezlerinden biri. 

GIRESUN’UN KARDEŞI
ÇEHOV’UN TAGANROG’U  

Edebiyatta modern 
kısa öykü tarzının 
kurucularından 
Anton Pavloviç 

Çehov’un aynı zamanda 
önemli bir tiyatro yazarı 
olduğunu bilmeyen yok 
gibidir. Başta “Vişne 
Bahçesi” ve “Martı” olmak 
üzere oyunları Türkiye’de 
de farklı kumpanyalar 
tarafından uzun yıllar 
sahnelendi, sahneleniyor. 
Ancak Çehov’un tiyatroya 
olan tutkusunda doğduğu 
kent Taganrog’un büyük 
önemi bulunduğunu 
pek kimse bilmez. Azak 
Denizi kıyısında yer alan 
350 bin nüfuslu Rus kenti 
Taganrog’da bugün 
Çehov’un ruhunu kentin her 
caddesine, her sokağında 
hissetmek mümkün. Rusların 
“Çehov’un Taganrogu” 
olarak andıkları kent, büyük 
yazarın tiyatroyla tanışmasını 
sağladığı gibi ilk eserlerine 
de ilham kaynağı olmuştur. 

Vişne Bahçesi’nin 
ilham kaynağı
Bugün daha çok endüstri 
kenti olarak bilinse de 
Taganrog 18’inci ve 
19’uncu yüzyıllarda 
Rusya’nın önemli bir ticaret 
kentiydi -ki kentte ticaretin 
gelişmesindeki Osmanlı 
etkisine yazının ilerleyen 
bölümlerinde değineceğiz- 

ve zengin tüccarlar kentin 
kültürel yaşamında da söz 
sahibiydi. Rusların yanı sıra 
önemli bir İtalyan ve Yunan 
tüccar grubunun da faaliyet 
gösterdiği kentte bugün 
Çehov’un adıyla anılan ve 
kuruluşu 1827 yılına kadar 
uzanan Taganrog Tiyatrosu 
1860’lı yıllardan itibaren 
başta İtalyan Operası 
olmak üzere uluslararası 
kumpanyaları ağırlamaya 
başlamıştı. Ancak mevcut 
tiyatro binası bu görkemli 
operaları ağırlamaya pek 
müsait olmadığından, kent 
yönetimi aralarında Anton 
Çehov’un babasının da 
bulunduğu önde gelen 
tüccarların girişimiyle yeni 
bir tiyatro binası inşa etmeye 
karar verdi. Milano’daki 

La Scala’yı örnek alarak 
Odessalı mimar Landeron’un 
tasarlandığı tiyatronun inşaatı 
1866’da; yani Anton Çehov 
altı yaşındayken tamamlandı. 
Ancak Küçük Anton’un, 
banileri arasında babasının 
da bulunduğu tiyatroya 
girme izni yoktu; ta ki 1873 
yılının bir sonbahar günü 
cesaretini toplayana kadar… 
Çehov’un ilk izlediği gösteri 
Offenbach’ın “Güzel Helena” 
adlı operetiydi. Çehov 
daha sonra aralarında 
Shakspeare’in “Hamlet”i 
ve Gogol’ün “Müfettiş”inin 
de bulunduğu birçok oyunu 
Taganrog Tiyatrosu’nda 
seyretti. 
İlk yapıldığında 550 kişilik 
olan Taganrog ya da şimdiki 
adıyla Çehov Tiyatrosu’nun 

kapasitesi seyircilerin 
oyunları daha rahat 
izlemesi için bugün 450 
kişiye indirilmiş. Oldukça 
bakımlı olan tiyatronun 
kadife koltuklarının üstü her 
oyundan sonra kirlenmemesi 
için örtülüyor. Her yıl Çehov 
Tiyatro Festivali’ne de ev 
sahipliği yapan tiyatroda 
Çehov’un locasının hala 
olduğu gibi korunduğunu 
tahmin edersiniz. 

Çehov Evi ve 
Çehov Anıtı
Taganrog’daki Çehov izleri 
tiyatroyla sınırlı değil elbet. 
Babasının iflas ederek 
ailesiyle birlikte Moskova’ya 
kaçması nedeniyle son 
yılları tek başına olmak 
üzere liseden mezun olana 

Cehov Evi
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kadar Taganrog’da yaşayan 
Çehov’un doğduğu ev 
bugün müze olarak ziyarete 
açık. Çehov Sokağı’ndaki 
kireç badanalı kerpiç ev 
1859 yılında inşa edilmiş. 
Ancak 1860 yılında Anton 
Çehov’un doğduğu evde aile 
sadece bir yıl yaşamış ve 
sonra başka bir eve taşınmış. 
1910 yılında evin duvarına 
Çehov’un doğduğunu 
belirten bir plaket asılmış. 
1916’da şehir konseyi 
tarafından satın alınan ev, 
1921 yılındaki restorasyonun 
ardından 1924 yılında ünlü 
yazarın gençliğini anlatan 
sergi ile ziyarete açılmış. 
Ancak müze ilk açıldığında 
sergilenecek fazlaca eşyanın 
bulunmadığını belirtelim. 
Bugün Çehov Evi’nde 
sergilenen eserlerin büyük 
bölümü 1935 yılında kız 
kardeşi Maria Çehova 
tarafından bağışlanmış. 
Taganrog’da Anton Çehov’un 
adını taşıyan anıt ile Çehov 

bahsini kapatalım. Anton 
Çehov anısına bir anıt 
dikme fikri ilk olarak Rus 
İmparatorluğu döneminde 
1910 yılında gündeme 
gelmiş ancak art arda gelen 
Birinci Dünya Savaşı, Ekim 
Devrimi, İç Savaş ve İkinci 
Dünya Savaşı nedeniyle 
bir türlü gerçekleşmemiş. 

Nihayet 1954 yılında Halk 
Komiserleri Konseyi, yazarın 
ölümünün 40. yıldönümünü 
anmak için anıt dikmek kararı 
almış. 1960 yılında açılışı 
yapılan Çehov Anıtı, mimar 
G. A. Zakharov ve heykeltıraş 
Iulian Rukavişnikov’un eseri. 
Granit bir kaide üzerinde 
yükselen ve Çehov’u sağ 

elinde bir kitapla tasvir eden 
bronz heykelin yüksekliği 3 
metreye ulaşıyor. 

Çehov’dan önce ve 
sonra Taganrog
Bugün her ne kadar 
“Çehov’un Kenti” olarak 
anılıyor olsa da Taganrog’un 
Çehov’dan önce de bir tarihi 
var elbet. Üstelik yazının 
başında da değindiğimiz 
gibi bu tarihte Osmanlı 
İmparatorluğu’nun büyük 
ektisi bulunuyor. 
Tarih kitaplarından en çok 
akılda kalan klişelerden 
biri olan “sıcak denizlere 
inme” politikasının kurucusu 
olan Rus Çarı I. Petro -ki 
kendisi bazen “Deli” bazen 
de “Büyük” lakabıyla da 
anılmıştır- 1698 yılında 
bugün kentin bulunduğu 
mevkide bir kale ve Çarlığın 
ilk deniz üssü olan limanı 
inşa eder. Üs ile birlikte 
kurulan kent aynı zamanda 
Rusya’nın ilk “planlı 

Alferaki Sarayı

Cehov’un çalışma masası
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yerleşimi” olarak tarihe 
geçer. Bazı kayıtlarda I. 
Petro’nun yeni kurduğu 
bu kenti Çarlığın başkenti 
yapmaya niyetlendiği de 
rivayet edilir. 
İşte kentin ticarette 
yükselmesinde Osmanlı’nın 
etkisi burada devreye 
giriyor. Sıcak denizlere 
inmek adına sürekli Osmanlı 
ile karşı karşıya gelen 
Rusya yenilgi ile biten bir 
savaşın ardından imzalanan 
anlaşma ile Taganrog’da 
inşa ettiği kaleyi ve deniz 
üssünü yıkmak zorunda kalır. 
Yıkım işlemleri 1712 yılında 
tamamlandığında artık kentin 
kaderinde yeni bir sayfa 
açılmıştır. Askeri olarak 
önemi kalmayan Taganrog, 
elverişli limanı sayesinde 
tüccarların akınına uğrar. 
1783 yılında Sivastopol’de 
kurulan deniz üssü ile 
Taganrog’un askeri önemi 
tamamen sıfırlanır ve kent 
Rusya İmparatorluğu’nun en 
önemli ticaret limanı haline 
gelir. 1855-56 yıllarında 
Kırım Savaşı esnasında 
Fransız ve İngiliz gemileri 
tarafından bombalansa da 
Taganrog daha sonraki 
savaşlar döneminde fazla 
bir yıkım görmemiştir. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında iki yıl 
boyunca Alman işgali altında 
kalan şehir, kısa zamanda 
kendisini toparlamayı 
başarır. Çelik ve havacılık 
endüstrisinin merkezi
Bugün önemli bir liman 
kenti olmasının yanı sıra, 
önemli metalürji ve makine 
sanayi yatırımlarına ev 
sahipliği yapan Taganrog, 
Rus petrol ve doğal gazının 
en önemli dağıtım kanalı 
olan boru hatlarına yönelik 
çelik boru yatırımlarıyla 
öne çıkmaktadır. Ancak 
kente asıl karakterini veren, 
dünyanın önde gelen amfibi 

uçak üreticisi Beriev Uçak 
Fabrikasıdır.
Geçmişi 80 yıl öncesine 
uzanan Beriev Uçak 
Fabrikası, bugün “Birleşik 
Uçak Şirketi” adı altında 
toplanan Rus uçak 
endüstrisinin İlyuşin ve 
Tupolev ile birlikte en 
önemli üç merkezinden biri 
konumundadır. 

Yerel turizm için 
önemli bir merkez
Taganrog aynı zamanda 
özellikle yerel turizm 
açısından da önemli bir 
tatil yöresi. Fazla yüksek 
binanın bulunmadığı kent, 
özellikle mayıs ayı sonunda 
tamamen yeşile bürünür. 
Haziran ayında denizin de 
ısınmasıyla tatilcilerin akınına 
uğrayan kent, temmuz 

ve ağustosta çok sayıda 
tatilciye ev sahipliği yapar. 
Bir yat kulübünün bulunduğu 
şehir yolcu gemilerinin ve 
yatların uğrak noktasıdır. 
Ayrıca Don Nehri’nde tur 
düzenleyen gemilerin de ilk 
kalkış yeridir. Taganrog’dan 
Moskova, Samara, Yeisk 
şehirlerine kadar uzanan 
nehir turları Rusya’nın doğal 
güzelliklerini keşfetmek 
isteyenler için önemli bir 
alternatif olabilir.
Kent içinde görülmesi 
gereken diğer yerlerin 
başında ise Depaldo 
Merdivenleri olarak 
da bilinen meşhur “Taş 
Merdivenler” gelir. 108 
metrelik merdivenler 1823 
yılında Yunanlı tüccar 
Gerasim Depaldo tarafından 
İtalyan mimar Francesco 

Boffo’ya yaptırılmış. İkinci 
Dünya Savaşı’nda ağır hasar 
alan merdivenler 1970’te 
ve 2005’te iki kez büyük 
bir onarım görmüş. Son 
onarımda orijinal taşların 
büyük bölümü yenileri ile 
değiştirilmiş. Merdivenlerin 
Grecheskaya Sokağı’na 
ulaştığı zirvesinde bir de 
güneş saati bulunuyor. 
Rusların en az Çehov 
kadar ünlü bir başka yazarı 
Puşkin’in, 1820 yılında 
Kafkaslara yaptığı geziden 
önce Taganrog’da kaldığı 
evde 5 yıl sonra yani 1825 
yılında Rus İmparatoru 1. 
Aleksandr hayata veda 
eder. Puşkin’in kaldığı ve 
İmparator’un gözlerini 
kapattığı ev bugün 1. 
Aleksandr Müzesi olarak 
düzenlenmiştir. 

•	 Taganrog	Yerel	Tarih	
Müzesi	(Frunze	
Caddesi	41),

•	 Taganrog	
Sanat	Müzesi	
(Aleksandrovskaya	
Caddesi	54),
•	 Şehircilik	Müzesi	
(Frunze	Caddesi	80),

•	 Anton	Çehov	Edebiyat	
Müzesi	(Oktyabrskaya	
Caddesi	9),
•	 Anton	Çehov	Evi	
(Chekhova	Caddesi	69),
•	 Çehov	Dükkanı	
(Aleksandrovskaya	
Caddesi	100),
•	 Taganrog	Askeri	

Müzesi	(Lesnaya	
Birzha	Caddesi	20b),
•	 Çaykovski	Evi	
(Grecheskaya	
Caddesi	56),
•	 Taganrog	
Havacılık	Teknolojisi	
Müzesi	(Tsiolkovsky	
Caddesi	42).

TAGANROG MÜZELERİ

Taganrog LimanıDepaldo MerdivenleriTaganrog Sahili
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KARADENIZ’IN 
DOĞA HARIKASI 
KUZALAN
TABIAT PARKI 

Karadeniz’in gür ormanları arasında bir doğa harikası olarak karşımıza çıkan Kuzalan Tabiat 
Parkı, maviyle yeşili buluşturuyor. Dünyada başka bir örneği olmayan traverten yapısıyla 
doğa tutkunlarının tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Kuzalan’da, çam ormanları 
içerisinde orman güllerinin kokusunu içinize çekerek gezinizin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. 

Yerli ve yabancı 
turistin bölgedeki 
uğrak mekanı 
olan Kuzalan 

Tabiat Parkı, bin 
800 metre devam 
eden traverten grubu, 
şelaleleri, ormanları 
ve birçok doğal 
güzelliği bünyesinde 

bulunduruyor. Dereli-
Şebinkarahisar yolu 
üzerinde bulunan ve 
Kuzalan Şelalesi ile 
dikkati çeken Kuzalan 
Tabiat Parkı'nın 
en önemli kaynak 
değerlerini doğal yolla 
oluşmuş şelalesi ve 
traverten su kaynağı 

yapısı oluşturuyor. 
Buradaki travertenler, 
orman içinde olmasıyla 
dünyada tek olma 
özelliğine sahip. Bölge 
yerlilerinin yaptığı 
açıklamalarda da 
dünyada orman içinde 
bin 800 metre, yaklaşık 
60 metre genişlikte 

devam eden, belli 
yerde kümülüs oluşumu 
yapan travertenin 
olmadığı belirtiliyor. 
Parkta, anıt ağaç 
niteliğinde 5 ladin ve 3 
kayın ağacı bulunuyor. 
Buradaki ladin ağacı 
Karadeniz'deki örümcek 
ormanlarıyla eş değere 
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sahip olup 170 ve 
145 santimetre çapında 
olan göknar ve ladin 
ağaçlarının boyları 50 
metreye kadar ulaşıyor. 
Birçok doğa sporu 
yapılabiliyor
Doğa turizminin 
gelişmesine katkı 
sağlayacak olan 

Kuzalan Şelalesi Tabiat 
Parkı, Dereli ilçesi 
sınırları içinde, toplam 
4 bin 820 dekar alan 
üzerinde yer alıyor. 
Dereli-Şebinkarahisar 
yolu üzerinde bulunan 
ve Kuzalan Şelalesi ile 
dikkati çeken Kuzalan 
Tabiat Parkı'nın tamamı 

orman arazisi üzerinde 
bulunuyor. Parkın 
en önemli kaynak 
değerlerini doğal yolla 
oluşmuş şelalesi ve 
traverten su kaynağı 
yapısı oluşturuyor. Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünce 
2013 yılında tabiat 
parkı ilan edilen 
Kuzalan, bitki örtüsü 
bakımından zengin 
biyolojik çeşitliliğe 
sahip. Doğa tutkunlarının 
tercih ettiği öncelikli 
destinasyonlar arasında 
yer alan Kuzalan Tabiat 
Parkı’nda trekking, foto 
safari, tırmanış, olta 
balıkçılığı gibi aktiviteleri 
yapma imkanınız 
bulunuyor. 

Turkuaz rengiyle 
Mavi Göl
Doğanın sesine kulak 
verebileceğiniz Kuzalan 
Tabiat Parkı’nda yer 
alan Mavi Göl, suyuyla, 
rengiyle en dikkat çeken 
yerlerin başında…  
Karadeniz’in yemyeşil 
ormanları arasında 
saklı kalan Mavigöl, 
tabiat parkının yaklaşık 
200 metre uzaklıktaki 
Havaderesi’nde yer 
alıyor ve büyüklü 
küçüklü üç gölden 
oluşuyor. 
Kireç taşları ve sodalı 
suyun etkisiyle turkuaz 

renkte akan Mavigöl’i 
özel yapan bir diğer 
özelliği de, Karadeniz 
Bölgesi’nde sodalı suyun 
dere halinde aktığı tek 
yer olması. 

Mavigöl, macerasever doğa tutkunlarının tercih 
ettiği yürüyüş alanları arasında. Şebinkarahisar- 
Giresun yolundan 100 metre uzakta hafif zorlu 
bir patikadan buraya ulaşıyorlar. 

Mavigöl, sodalı suyun sertleştirip mermer haline 
getirdiği sert kayaların meydana getirdiği bir 
göl. Her yıl mayıs ayının 15’inden sonra suyun 
rengi turkuaza dönmeye başlıyor. Kış mevsimini 
geride bırakarak kar sularının akıp gitmesiyle 
gölün de renginde değişim yaşanıyor. Temmuzun 
ilk haftasından itibaren kasıma kadar suyun 
rengi turkuaz bir şekilde olup görenleri kendine 
hayran bırakıyor. 

Kuzalan Tabiat 
Parkı’nda bölgeyi 
doğa turizmine 
açmak ve bilinirliğini 
artırmak için 
çalışmalar sürüyor. 
Vatandaşların tabiat 
parkını gezerken 
ihtiyaçlarını 
karşılamaları için 
alan düzenlemesi 
yapılıyor. Travertenler 
boyunca bin 800 
metrelik patika yol 
düzenlenmesi ve 
patika yol boyunca 
şelaleler için ahşap 
seyir teraslarında 
da sona gelindi. 
Yakın zamanda 
tüm çalışmaların 
tamamlanacağı 
düşünülüyor. 
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GIRESUNSPOR 50. YAŞINI SÜPER 
LIG ILE KUTLAMAK ISTIYOR
En eskisi 1925 yılında kurulmuş olan kulüplerin bir araya gelerek 1967 yılında hayat verdiği 
Giresunspor, 50. yaşını törenle kutladı. Yeşil-beyazlı kulübün 50. Kuruluş yıldönümü kutlamaları 
törenine katılanlar bu güzide kulübü Süper Lig’de görmek istediklerini dile getirdi. 

TFF 1. Lig’de 
mücadele eden 
Giresunspor’un 
kuruluşunun 50. 
yıldönümü törenle 

kutlandı. Debboy mevkiinde 
yürüyüşle başlayan etkinliğe 
Vali Hasan Karahan, 
Belediye Başkanı Kerim 
Aksu,  Ak Parti Giresun 
Milletvekilleri Cemal Öztürk 
ve Sabri Öztürk, Kulüp 
Başkanı Mustafa Temel 

Bozbağ, eski başkan Fatih 
Kitapçı, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Hasan 
Bulut, ASKF Giresun Şube 
Başkanı Mehmet Güngör, 
kulübün bazı eski yöneticileri 
ve oyuncuları ile çok sayıda 
taraftar katıldı. Atatürk 
Meydanında devam eden 
etkinlikte saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından protokol 
konuşmalarına geçildi.  

Törende konuşan Başkan 
Mustafa Temel Bozbağ, 
bu şehrin evladı ve 
Giresunspor’un başkanı 
olmaktan hep gurur 
duyduğunu söyleyerek; 
“Beşiktaş’ın duayen 
başkanı rahmetli Süleyman 
Seba ‘Bazen herkesi 
aldatabilirsiniz’ demişti. 
Giresunspor yönetimi olarak 
biz göreve geldiğimizden bu 
yana kimseyi aldatmadık. 

Hayal satmadık ve 
Giresunspor’un başını hiçbir 
zaman öne eğdirmedik” 
dedi.
Başkan Bozbağ sözlerine 
şu şekilde devam etti: 
“Hep bu memleketin 
gerçeklerini bilerek hareket 
ettik. Giresunspor’da 
siyaset yapmadan,  
sadece Giresunspor’un ve 
Giresun’un değerlerini ön 
plana çıkararak bugünlere 
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geldik. Bundan sonra da 
inşallah nice 50 seneler 
devam edecek. Benden önce 
başkanlık yapan ve hayata 
veda eden tüm başkanlarıma 
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Şu anda hayatta olan tüm 
başkanlarıma da sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 
Hepsinin bu kulüpte büyük 
emeği var.  50 yıl kolay 
değil. 50 senenin son beş 
senesinde görev yapıyorum 
ve hep birlikte çektiğimiz 
zorluklar ortada. Benden 
önceki başkanlar, bizden 
önceki yönetimler de elini 
taşın altına koydular. 
Yapabildiler, yapamadılar 
önemli değil. Ben göreve 
geldiğimde ‘Arkadaşlarımla 
bir yola çıkıyorum. Bu 
memleketin insanlarının 
önünde bizim başımızı ve 
bu armayı öne eğdirme 
Allah’ım’ dedim.  Çok 
şükür hep birlikte bunları 
başardık. Bugün başımız dik, 
alnımız açık. 18 takımdan 
borcu olmayan 3 takımdan 
biriyiz. Bunu hep beraber 
başardık. Başarmaya da 
devam edeceğiz. Bu kulübün 
başkanı, bu şehrin evladı 

olmaktan her zaman gurur 
duydum.”

Giresunspor'u Süper 
Lig’de görmek 
istiyoruz
Giresun Belediye Başkanı 
Kerim Aksu da konuşmasında 
Giresunspor’a sahip çıkmaya 
devam edeceklerini söyledi. 
Başkan Aksu; “Bizim 
için Giresunspor’un yeri 
bambaşkadır. Söz konusu 
Giresunspor olduğunda tüm 
siyasi partiler elinden geleni 
yapıyor.  Bu 50 yıl kolay 
oluşmadı. Bu yarım asırda bu 
yönetimin de, daha önceki 
yönetimlerin de herkesin 
emeği ve gözyaşı var. Bu 
şehirde her insanımızın 
Giresunsporumuz’un 
üzerinde emeği vardır. 
Giresunspor birçok 
başarılara imza atmıştır.  
İnşallah bu sene Süper Lig’e 
çıkarız” dedi.
Yeşil-beyazlı kulübün 
50. Kuruluş yıldönümü 
kutlamaları törenine katılan 
Vali Hasan Karahan da 
yaptığı kısa konuşmada;  
“Bu taraftara, bu şehre 50. 
yılda inşallah şampiyonluk 

yakışır. Giresunspor’u Süper 
Lig’de görmek istiyoruz” 
ifadelerine yer verdi.AK Parti 
Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk Giresunspor'un 50. 
yılını kutlayarak, şehrin ortak 
paydası olan kulübün aldığı 
başarılı sonuçlardan herkesin 
gurur duyduğunu vurguladı. 

Doğu Karadeniz’in 1. 
ligde mücadele eden 
ilk kulübü
1925 yılında Hilalspor’a 
rakip olarak, sarı-lacivert 
renkler altında öğretmen 
Fevzi ve Faruk beyler 
tarafından kurulan 
Giresunspor, 1925-1940 
yılları arasında Hilalspor ve 
Yeşiltepe takımlarıyla mahalli 
liglerde sayısız müsabaka 
oynadı. 1941 yılında 
Beden terbiyesi Kanunu 
ile Giresunspor'un 1967 
yılındaki kuruluşunda yer 
alan Giresunspor, Hilalspor, 
Yeşiltepe ve Sahilspor 
kulüpleri faaliyetlerine son 
verdi. Aynı yıl Hilalspor 
ve Sahilspor birleşerek 
yeşil-beyaz forma altında 
Aksugençlik Kulübü’nü, 
Giresunspor ve Yeşiltepe 
ise çivit-kırmızı renklere 

sahip Akıngençlik Kulübü'nü 
kurdular. 1947 yılında 
Güneşspor adıyla bir 
başka kulüp daha kuruldu. 
Aksugençlikspor, 1952 
yılında adını Beşiktaş, 
renklerini de siyah-beyaz 
olarak değiştirdi. Güneşspor 
ise adını 1963 yılında 
Yeşiltepe, 17 Mart 1967’de 
ise Giresunspor olarak 
değiştirdi. 18 Nisan 1967 
tarihinde Akıngençlikspor ve 
21 Nisan 1967 tarihinde 
de Beşiktaş kulüpleri 
Giresunspor'a katıldılar. 
Böylece en eskisi 1925 
yılında kurulmuş olan 
kulüpler, tek çatı altında 
toplanmış oldu. Giresunspor 
Türkiye 2. Milli Ligi’nde ilk 
resmi maçını 20 Ağustos 
1967’de Beylerbeyispor ile 
Giresun Atatürk Stadı’nda 
oynadı ve 0-0 berabere 
kaldı. 1970-71 sezonunda 
Türkiye Birinci Futbol Ligi’ne 
yükselerek Doğu Karadeniz’in 
1. Lig’de mücadele eden ilk 
kulübü olan Giresunspor, 
Türkiye 1. Ligi’nde 6 sezon 
üst üste mücadele etti. 2013-
2014 sezonunda Spor Toto 
2. Lig Beyaz Grubu şampiyon 
bitirerek PTT 1. Lig'e yükseldi.

ÇOTANAK ARENA'NIN İNŞAATI SÜRÜYOR

Aksu	Mahallesindeki	eski	SEKA	arazisine	TOKİ	
tarafından	yapılacak	olan	20	bin	kişilik	Giresun	
Çotanak	Arena	stadı	ve	bin	kişilik	olimpik	yüzme	
havuzunun	inşaatı	devam	ediyor.	Temeli	Kasım	
2016’da	atılan	Çotanak	Arena’nın	1,5	yılda	
tamamlanması	planlanıyor.	
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GIRESUN'UN KALBI ÜÇ GÜN 
BOYUNCA YENIKAPI'DA ATTI
Giresun Tanıtım Günleri’nin 11’incisi 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında İstanbul 
Yenikapı’daki miting alanında gerçekleştirildi. Üç gün süren Giresun Tanıtım Günleri 
yaklaşık 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Giresun Dernekleri 
Federasyonu 
tarafından bu 
yıl 11’inci kez 

düzenlenen Giresun Günleri 
yine yoğun ilgiye sahne oldu. 
Bu yıl Giresun Günleri’nin 
teması edebiyat olarak 
belirlendi. Bu kapsamda 
geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan 
panel çadır büyütülerek içe-
risinde bir de sahaf ve kitap 
fuarı oluşturuldu. Giresunlu 
edebiyatçılara ev sahipliği 
yapan çadırda kurulan 
sahnede söyleşiler, paneller, 
çalıştaylar ve imza etkinlikleri 
düzenlenirken, belgesel gös-
terimleri de gerçekleştirildi. 
Etkinlik için Giresun’dan çok 
sayıda şair, yazar, akade-

misyen ve edebiyat uzmanı 
da İstanbul’a geldi. Üç gün 
süren Giresun Tanıtım Günleri 
yaklaşık 2 milyon ziyaretçiye 
ev sahipliği yaptı.

İstiklal Caddesi’nde 
yürüyüş ile başladı 
Giresun Günleri Beyoğlu 
İstiklal Caddesi yürüyüşüyle 
başladı. Giresun milletve-
killeri, belediye başkanları, 
kaymakamlar ve Giresun 
STK’larının katılımıyla 
gerçekleştirilen yürüyüşe 
Giresunlular ve vatandaşlar 
da büyük ilgi gösterdi. 
Giresun Günleri’nin açılı-
şını gerçekleştiren Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, Giresun’un kalkın-

masına yönelik geliştirilen 
projeleri anlattı ve yeni 
projeler hakkında bilgi 
verdi. Ormanları artık kırsal 
kalkınmanın lokomotifi olarak 
kullanmaya başladıkları 
bilgisini veren Bakan Eroğlu, 
“Buna Giresun’dan başladık. 
Bilhassa Şebinkarahisar, 
Çamoluk, Alucra’daki bütün 
ormanlara ceviz, badem ve 
diğer gelir getirici ağaçlar 
dikiyoruz. 3 yıl bakımı, mas-
rafları devlete ait. Geliri 49 
yıl vatandaşa ait olmak üzere 
veriyoruz. Bu çok büyük bir 
seferberlik” dedi.
Memleketinden ayrılan ve 
tapulu arazisi boş kalan 
vatandaşlara yönelik geliştir-
dikleri projeyi de açıklayan 

Eroğlu, “Bu vatandaşların 
tapulu arazisinin 3/2 masrafı 
bize, 3/1’i kendisinde olmak 
üzere gelir getirici ağaçlan-
dırma yaparak kendisine 
teslim ediyoruz. İlk uygulama-
yı Giresun’dan başlatıyoruz. 
Bunu da bir müjde olarak 
ifade etmek istiyorum” diye 
konuştu.

Hedef zengin 
turisti Giresun’a 
yönlendirmek
Giresun’un geçmişte ulaşım 
sıkıntısı çektiğini ancak 
bölünmüş yollar ve Ordu-
Giresun Havaalanı’nın 
yapımıyla erişilebilir bir 
hale geldiğini belirten 
Bakan Veysel Eroğlu, şunları 
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söyledi: “Giresun’da yeni 
bir açılım yapmak için bir 
projem var. Biliyorsunuz bu 
bölge için Doğu Karadeniz 
Kalkınma Projesi’ni oluş-
turduk. Bu proje çerçeve-
sinde bakanlığımız Doğu 
Karadeniz Gelişim Projesi’ni 
hazırladı. 2019 sonuna 
kadar inşallah 30 milyardan 
fazla yatırım yapacağız. 
Artık Giresun’a gelmek çok 
kolaylaştı. Şimdi çok özel 
bir projemiz var. Giresun’a 
ulaşım kolay olunca büyük 
bir merkez olabilir ama 
burada denizden ziyade 
tabiat ve ekoloji turizmi de-
nen doğa turizmine zengin 
turistler büyük para harcıyor. 
Hedefimiz zengin turistleri 
Giresun’a yönlendirmek. ”
Giresun’da bal ormanı 
kurmak için de çalışmalar 
yaptıklarını belirten Eroğlu, 
“Sizlerden ricam şu; biz 
orada bir marka oluşturalım. 
Para bizden, yol bizden, 
kestane ormanı istiyorsanız 
kuralım, vatandaşa uzun 
vadeli faizsiz kredi de vere-
ceğiz” dedi.
Giresun’u dünya turizmine 
açmak için iş adamlarına 
seslenen Bakan Eroğlu, söz-
lerini, “Gelin Uzungöl gibi 
Giresun’a da dünya turizmi-
ne açılacak bir mesire alanı 
yapalım. İsteyen iş adamları-
na 49 yıllığına arazi de hibe 
ederiz” diye tamamladı.
 Giresun Valisi 
Hasan Karahan ise 
“Hemşehrilerimiz muhteşem 
bir kalabalıkla katılım sağla-
dılar. Her ne kadar Yenikapı 
mitingindeki 5 milyon kişinin 
katılımına ulaşamadıysak 
da az kaldı. Giresunlular’ın 
bu birlikteliği, beraberli-
ği idareci olarak bizleri 
mutlu ediyor ve güç veriyor. 
Giresunlular’ın bu birlikte-
likle çok büyük mesafe kat 
ettiklerini görüyoruz” dedi.

Osman Ağa 
unutulmadı
Etkinlikte Giresun Belediyesi 
tarafından hazırlanan çalış-
ma ile Milli Mücadele’de des-
tan yazan gönüllü alaylarımız 
Karazıpkalılar olarak takdim 
edildi. Belediye standında 
yapılan fotoğraf canlandır-
ma sanatı ile anılan Osman 
Ağa izleyiciler tarafından 
alkışlandı. Belediye Başkanı 
Kerim Aksu, Giresun’un işgal 
görmediği halde iki gönüllü 
alayla Kurtuluş Savaşı’na 
katıldığını belirterek; “Milis 

Yarbay Osman Ağa ve Milli 
Mücadele şehitlerimizi rah-
metle anıyoruz. Bu gönüllü 
dedelerimiz 5 bin kişi gidip 
250 kişi olarak dönmüştür. 
Onlara ne yapsak haklarını 
ödeyemeyiz. Bu kahraman-
larımızı gelecek nesillere 
tanıtmak boynumuzun bor-
cudur. Büyük Atatürk canını 
Giresunlu gönüllülere emanet 
etmiştir. Bu gurur hepimizin 
değeridir. Hepsini minnetle 
anıyorum” dedi.
Giresun Günleri’ne ziyarette 
bulunan Kardeş Şehir Yalova 

Belediye Başkanı Vefa 
Salman da, Giresun Belediye 
Başkanı Kerim Aksu’nun 
Yalova’da kendisine destek 
verdiğini ifade etti. Başkan 
Salman, “Biz sizinle kar-
deş olduk. Aksu festivaline 
katılacağım. Buradan tüm 
Giresunlu hemşerilerime se-
lamlarımı iletiyorum” şeklinde 
konuştu. Başkan Aksu, kardeş 
şehir belediye başkanı 
Salman’a sanatçı Bülent 
Öztürk tarafından yapılan 
Giresun Balıkçı Kayığı maketi 
hediye etti.
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Hazırlanışı: 
Tavaya 2 yemek kaşığı kadar fındıkyağı koyarak, orta ateşte kızdırın. Rendelenmiş soğanı, kızgın yağda, 
yumuşayıp sararıncaya kadar kavurun. Fındık ununu ekleyip birkaç dakika daha karıştırarak kavurmaya de-
vam edin. Ateşten alıp soğumaya bırakın. Soya kıymasını haşlayıp suyunu süzün. Çukur bir kapta, soğumuş 
fındık soğan karışımı ile iyice birbirine karışıncaya kadar (yaklaşık 5 dakika) yoğurun. Buzu çözülmüş mezgit 
balığını ve karidesleri blenderden geçirerek, hazırlanan bu karışıma katın. İçin e, kıyılmış maydanoz, ren-
delenmiş taze kaşar, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip yeniden iyice yoğurun. Hazırladığınız bu harcı, ceviz 
büyüklüğünde parçalara bölüp yassı daire şeklinde biçimlendirin. Köfteleri nişastaya bulayarak, fazla nişasta-
nın dökülmesi için silkeleyin. Kalan fındık yağını tavaya koyarak, orta ateşte kızdırın. Köfteleri, kızgın yağda, 
alt-üst ederek kızartın. Kızaranları, yağını süzerek, yağ emici kağıt üzerine çıkartın. Kızarmış köfteleri servis 
tabağına dizdikten sonra, üzerine kalın kıyılmış fındığı serpin.

Balık köftesi

Malzemeler:
• 1.5 su bardağı fındıkyağı• 1 adet orta boy soğan• ¾ su bardağı kavrulmuş fındık unu• 1 su bardağı soya kıyması• 400 gr. mezgit 

• 250 gr. ayıklanmış karides • 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz • 250 gr. taze kaşar• 1 tatlı kaşığı kekik, Tuz, Karabiber• 1 çay bardağı nişasta• 1 kahve fincanı kıyılmış fındık 
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Hazırlanışı: 
Harç için pudra şekerini bir kahve fincanı suda karıştırarak eritin. Fındık ununu çukur bir kaba koyun. 
Üzerine tarçını ve şekerli suyu dökün. Tüm harç malzemesini karıştırın. İncirlerin sapını kesin. Sap ve alt 
kısmından bastırarak daire şekline getirin. İncirlerin üst yüzünü çaprazlama keserek, kesik yerlerden açın. 
Yanları kaldırıp ters yatırarak incire yıldız şeklini verin. Açılmış incirin ortasına bir veya iki tatlı kaşığı fındık-
lı harç koyun. Açılmış yanları harcın üstüne kapatın. Doldurulmuş incirleri az derin bir tencereye koyun. Bir 
başka kap içinde süt, şeker ve sahlep karışımını kaynatın ve incirlerin üstüne dökün. Tencere kapağı kapalı 
kısık ateş üstünde incirler pelteleşinceye kadar pişirin. Soğumaya bırakın. İncirleri servis kabına aktarın. 
Üstüne isteğinize göre nar tanesi, fındık, rende Hindistan cevizi gibi malzemelerle süsleyip servis yapın.

incir tatlısı

Malzemeler:
• 500 gr. kuru incir• 2 su bardağı süt
• 2 yemek kaşığı toz şeker• 1 tatlı kaşığı sahlepHarç için

• 1 kahve fincanı pudra şekeri• 1 su bardağı kavrulmuş fındık unu• 1 tatlı kaşığı tarçın
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Hazırlanışı: 
Pirinçleri sıcak suda bekletin. Pilavı yapacağınız tencereye fındık ya-
ğını ekleyin. Yemeklik kıyılmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. 
Pirinci yıkayıp süzün ve soğanların üzerine ekleyip beş dakika kadar 
kavurmaya devam edin. Tencereye yavaş yavaş üzüm, fındık, karabi-
ber, limon suyu, şeker, nane, yenibahar ve tuzu ekleyip birkaç dakika 
daha çevirin. Midyeleri kaynar su ile birlikte pilava ekleyin, suyunu 
çekene kadar kısık ateşte pişmesini bekleyin. Altını kapattıktan sonra 
bir süre demlenmesini bekleyin, sıcak servis edin. 

Malzemeler:
• 2 su bardağı baldo   
   pirinç 
• 2 adet orta boy soğan
• 3 kahve fincanı fındık     
   yağı 
• 2 yemek kaşığı kuş       
   üzümü
• 1 su bardağı kavrulmuş  
   kıyılmış fındık
• 1 su bardağı un
• 1,5 yemek kaşığı toz    
    şeker
• 1 yemek kaşığı kuru    
    nane
• 1 tatlı kaşığı yenibahar
• 1 yemek kaşığı limon    
 suyu

Fındıklı Pırasa Köftesi
Malzemeler:
• 1 kg pırasa 
• 250 gr dana kıyma• 1 su bardağı

  kavrulmuş fındıkSos için
• 3 adet yumurta• 1 su bardağı fındık yağı• 1 su bardağı un

Hazırlanışı: 
Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra boylamasına ikiye bölün ve ince ince kıyın. Kıyılmış pırasaları harlı 
ateşte kaynayan tuzlu bol suda haşlayın. Ancak pırasaların diri kalmasına dikkat edin. Haşladığınız pırasaları 
süzün ve bir kenarda dinlenmeye bırakın. Dinlendirdiğiniz pırasaları derin bir kapta kıyma, fındık unu, tuz, 
karabiber ve bir yumurta ile karıştırıp yeteri kadar su ekleyerek yoğurun. Hazırladığınız harçtan yumurta bü-
yüklüğünde parçaları köfte haline getirin. Tavada fındık yağını kızdırın, bir yandan da hazırladığınız köfteleri 
önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp tavaya atın. Altın sarısı renk alan köfteleri kağıt havlu serdiğiniz 
servis tabağına çıkarın. Yeşillikler ve turp dilimleri ile servis yapın. 

Midyeli Pilav
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Hazırlanışı: 
Fırın tepsisini margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayar-
layıp ısınması için önceden açın. Tereyağını kısık ateşte eritin, ocaktan alıp 
ılıtın. Kadayıfları geniş bir tepsiye alın, tereyağını üzerine gezdirerek dökün, yağın kadayıfların 
her tarafına eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Hazırladığınız kadayıfı 8 porsiyon olacak şekilde bölün. Her birini 
koparmadan tel tel açarak tezgahın üzerine 20 cm uzunluğunda ve 15 cm eninde yayın. Her porsiyonun üzerine 
1 yemek kaşığı tavukgöğsü ve yeteri kadar fındık koyun. Kadayıfı iki kenarından içe doğru biraz kıvırarak rulo 
şeklinde sıkıca sarın. Ruloları yağlanmış fırın tepsisine sıralayın ve pişirin. Fırından çıkartıp 10-15 dakika bekletin 
ve daha önce toz şeker ve limon suyu ile hazırladığınız ılık şurubu gezdirin. Üzerine fındık serperek servis edin.

Tavukgögsü Kadayıf Sarma Malzemeler:• 100 g tereyağı• 200 g çiğ tel kadayıf• 1 porsiyon tavukgöğsü • 2 ½ su bardağı süt• 25 g margarin• 60 g iri kırılmış fındık• 2 ½ su bardağı toz şeker• 2 ½ su bardağı su• 1 tatlı kaşığı limon suyu• 1 - 2 yemek kaşığı iri   kırılmış fındık

Fındıklı hashaslı mercimekli börek

Malzemeler:

• 3 adet hazır yufka

• 1 kâse yeşil mercimek

• 3 yemek kaşığı dolusu haşhaş

• Eritilmiş tereyağı

• Tuz karabiber 

• Kırmızı toz biber

• 1 kahve fincanı kıyılmış

Hazırlanışı: 
Mercimekleri haşlayın, baharatları ve tuzu ekleyin. Haşhaşı erittiğiniz tereyağ ile inceltin. Yufka-
lardan birini masaya serin ve üzerine haşhaşı sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirin. Bir kat daha 
haşhaş sürün. Havuç dilimi şeklinde sekiz parçaya böldüğünüz yufkanın üzerine mercilek ve fındık 
ekleyip sigara böreği gibi sarın. Üzerine yumurta sarısı sürü ve 180 derecede ısıttığınız fırına verin. 
Üzeri kızarana kadar pişirin. 
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FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞI

DR. MUHAMMET ANGIN
IL GIDA TARIM EV HAYVANCILIK MÜDÜRÜ

dökülen yapraklar yok edilmelidir.
 Hastalıklı bitki artıkları toplanmalı, 

bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha 
edilmelidir.
 Budama iyi bir hava sirkülasyonu 

ve güneşlenme sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır.
 Yabancı ot mücadelesine önem 

verilmelidir.
Kimyasal Mücadele :
1. İlaçlama : Hastalık bahçede ilk 

defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görül-
mez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki 
yıllarda hastalık görülmüş ise, meyve 
(çotanak) bağlama döneminde ilaçla-
maya başlanır.
 2. ve diğer ilaçlamalar : İklim 

koşulları ve kullanılan Bitki Koruma 
Ürününün etki süresi dikkate alınarak, 

hastalık koşulları ortadan kalkıncaya 
kadar ilaçlamalara devam edilir.
Uygulamada kalıntı riski göz önüne 
alınarak ilaçlı mücadelenin hasattan 
1 ay öncesine kadar tamamlanması 
gerekmektedir. İlaçlama yapılırken 
ilacın dozuna, karıştırılmasına ve 
ilaçlamada kullanılacak aletin kalib-
rasyonuna dikkat edilmedir. İlaçlama 
yapılırken ağaçlar dipten başlanarak 
yıkama şeklinde ilaç atılmalıdır.

FINDIKTA KÜLLEME 
HASTALIĞI İLE İLGİLİ 
GİRESUN İLİNDE YAPILAN  
ÇALIŞMALAR
Hastalık İlimizde ilk olarak 2014 
üretim sezonunda görüldü. 2015 
yılı üretim sezonunda yoğunluk 
artış göstermiştir. Bakanlık ve Fındık 
Araştırma Enstitüsü teknik elemanla-
rıyla İl ve İlçelerdeki muhtelif rakımlı 
bahçelerde hastalığın yoğunluğu-
nu tespit etmek amacıyla sürvey 
çalışması yapıldı. Merkez köylerde 
hastalığın yoğunluğunu tespit etmek 
için sürvey çalışmaları yapıldı. 
İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
teknik elemanlar ile İl Merkezi ve 
İlçelerde hizmet veren tarım da-
nışmanlarına hastalığın tanıtılması, 
mücadelesi konularında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.
Merkez İlçe Köy ve Mahalle 

Hastalık etmeni bir fungus olup, kışı 
yere dökülen yapraklarda ve hastalıklı 
bitki artıklarında geçirir ve rüzgarla 
yayılır. İlkbaharda gelişme sezonunun 
erken döneminde yapraklar, genç sür-
günler ve çotanaklar üzerinde belirtiler 
oluşturur. Yapraklardaki belirtiler yapra-
ğın her iki yüzeyinde de oluşabilir.
                              
Hastalık etmenlerinin yaprakların alt 
kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda 
üst kısımlarda renk açılmaları, sarımsı 
beneklenme şeklinde lekeler oluşur. 
Bu lekeler zamanla kahverengileşir. 
Hastalanan yapraklarda kuruma, kıvrıl-
ma ve vaktinden önce dökülmeler olur.
Genç sürgünlerde ve çotanaklarda 
zuruf yüzeyinde ilk önce un serpil-
miş gibi bir görüntü oluşur. İlerleyen 
dönemde renkte matlaşma ve kahve-
rengileşme meydana gelir. Özellikle 
erken dönemde hastalığa yakalanan 
çotanaklarda kurumalar gözlenir.                      
Beyaz kolonilerin içinde hastalık 
etmeninin gözle görülebilen küçük, 
yuvarlak kahverengi, parlak kırmızı ve 
siyah renkte oluşumlar olur. Daha sonra 
yapraklar giderek kahverengileşmeye, 
gevrekleşmeye ve kıvrılmaya başlar. Bu 
şekilde hastalığa yakalanan yapraklar 
vaktinden önce dökülürler.

MÜCADELESİ
Kültürel Önlemler
 Bulaşma kaynağının azaltılması için 
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Muhtarlarına yönelik bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.
Üreticilerimizi hastalığa karşı bilinç-
lendirmek hastalığı tanıtmak, zararı-
nı, kimyasal mücadelesini ve uygu-
lanması gereken kültürel tedbirleri 
anlatmak için yerel televizyonlarda 
programlara katılım sağlandı.
2015 yılında Merkez ve 12 İlçe 
köylerinde 94 çiftçi toplantısı düzen-
lenmiş ve 1.944 üreticilerimize has-
talığı tanıtmak ve zararları hakkında 
bilgilendirmek, kültürel önlemler ve 
ilaçlı mücadele konularında eğitim 
verilmiştir.
24.02.2016 tarihinde Merkez 
ve 12 İlçe Müdürlüğünde görevli 
teknik elemanlara Fındıkta Külleme 
Hastalığı bir günlük eğitim toplantısı 
düzenlendi.
19 Nisan 2016 tarihinde koruyu-
cu ilaçlı mücadelenin yapılması; 
05.06.2016 tarihinde de fındık 
bahçelerinde yoğun bulaşmalar tespit 
edilmesi neticesinde ilaçlı mücade-
lenin mutlaka yapılası hususunda 
basın bültenleri yayınlandı. 19 
Nisan 2016 tarihinde koruyucu ilaçlı 
mücadelenin yapılması; 05.06.2016 
tarihinde de fındık bahçelerinde 
yoğun bulaşmalar tespit edilmesi ne-
ticesinde ilaçlı mücadelenin mutlaka 
yapılası hususunda basın bültenleri 
yayınlandı. 
İlaçlı mücadele öncesi hastalığa dik-
kat çekmek ve algı oluşturmak için 
2.000 adet 50x70 ebadında resimli 
ve bilgi notu içerikli afişler hazırla-
narak İlçe Müdürlüklerine, Merkez 
İlçe Köy Muhtarlıklarına dağıtımı 
yapılarak köylerde üreticilerimizin 
okuyabilecekleri yerlere asılması 
sağlandı.
2016 yılı içerisinde İlaçlı mücadele 
öncesi ve sonrası 13.000 adet liflet 
bastırılarak dağıtımı yapıldı.
14.10.2016 tarihinde “Fındık 
Bahçelerinde Sonbaharda Yapılması 
Gerekenler” başlığı altında haber 
bülteni olarak yerel ve ulusal haber 
sitelerinde yayınlanan haberde 
“Fındıkta Külleme Hastalığı” ile ilgili 
sonbaharda yapılması gerekenler 
anlatılmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organi-

ze ettiği “Eğitim Şenliği”nde 05-
06.11.2016 tarihlerinde “Fındıkta 
Külleme Hastalığı” temalı stand 
kurularak üreticilere hastalığın tanıtıl-
ması, kültürel önlemler ve kimyasal 
mücadele konularında bire bir bilgi 
verilmiştir.
11.10.2016 tarihinde İlimiz Görele 
İlçesinde, 14.11.2016 tarihinde 
Tirebolu İlçesinde geniş katılımlı 
“Fındıkta Külleme ile Mücadele ve 
Çözüm Önerileri Konferansları” 
düzenlenmiştir.

2017 YILI İÇERİSİNDE
YAPILAN ÇALIŞMALAR

16.02.2017 tarihinde yapılan BKÜ 
ve Alet-Makine Bayi toplantısında ka-
tılımcılara Fındıkta Külleme Hastalığı 
ve Mücadelesi konusunda bilgilendir-
me yapıldı.
23.02.2017 tarihinde Merkez İlçe 
ve Köy Muhtarlarına yönelik bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı.
27.02.-07.03.2017 tarihleri arasın-
da İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
98 Teknik Elemana; 28 .02.2017 
tarihinde Merkez İlçede görevli 48 
Teknik Elemana Fındıkta Külleme 
Hastalığı ve Mücadelesi konusunda 
hizmetiçi eğitim toplantıları düzen-
lendi. İlçe Müdürlüklerince çiftçilere 
yönelik eğitim çalışmalarında kulla-
nılmak üzere 10.000 adet liflet ve 
300  Adet afiş dağımı yapıldı.
14.03.2017 tarihinde İl ve 
İlçelerde görevli Üretici Birlikleri ve 
Kooperatiflerde görevli 51 Teknik 
Elemana yönelik hizmetiçi eğitim 
toplantısı düzenlendi.
07.04.2017 tarihinde İlimiz 
Yağlıdere İlçesinde geniş katılım-
lı ‘ Fındıkta Külleme Hastalığı İle 

İLACIN ETKİLİ MADDESİ DOZU (DEKAR) MİKTARI BİRİMİ

200 G/L FLUOPYRAM + 200 G/L 
TEBUCONAZOLE

25 ML 418,75 LT

50 G/L TRIADIMENOL 100 ML 341,75 LT

800 G/L KÜKÜRT 400 ML 398 LT

TOPLAM 1.158,5

MÜCADELE YAPILAN ALAN  TOPLAM (  DA) 21.162

2016 YILINDA KULLANILAN BKÜ VE MÜCADELE YAPILAN ALAN

Mücadele ve Gübreleme Konulu 
Eğitim Toplantısı ‘ düzenlenmiştir.
İlçe Müdürlüklerinde çalışan teknik 
personelin ilçe ve köylerde yapmış 
oldukları toplantılarda toplam 1.495 
çiftçiye eğitim verilmiştir.
Ayrıca il ve İlçe Müdürlüğümüz per-
sonellerince yürütülen TİD (Tarımsal 
İşletme Danışmanlığı) çalışmalarında 
1575 çiftçi ziyaret edilmiş olup, 
özellikle Fındıkta Külleme Hastalığı 
ve Mücadelesi konusu anlatılmış;  
eğitimler broşür ve lifletlerle destek-
lenmiştir.
İl Müdürlüğümüz web sayfasında 
10.04.2017 tarihinde ‘GİRESUN 
İLİMİZDE İLAÇLI MÜCADELEYE 
15 NİSAN 2017 TARİHİNDEN 
İTİBAREN BAŞLANMASI UYGUN 
GÖRÜLMÜŞTÜR.’ basın bülteni 
yayınlanmıştır. 
İl Müdürlüğümüz Web sayfasında 
ve yerel basında muhtelif zamanlar-
da hastalığın tanımı, zararı, verime 
etkisi, mekanik mücadelenin önemi, 
İlaçlı mücadele zamanının yaklaştı-
ğıyla ilgili basın bültenleri yayınlan-
mıştır.
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ŞEKLİ,  
ARSA MALİKİ VE MÜTEAHHİDİN HAK 
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

alınması işlemleri de arsa sahibine aittir. 
Ancak, bu işlemler vekâlet verilmek sure-
tiyle müteahhit üzerine bırakılabilir.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, 
arsa sahibinin tapuda devir borcu, in-
şaatın tesliminden sonra ya da inşaatın 
geldiği evrelere bağlı olarak kademeli 
olarak yerine getirilmelidir. 
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde 
müteahhidin öncelikli borcu, inşaatı 
yaparak teslim etmektir.
Sözleşme gereği veya sözleşmeye 
ilgilendiren kağıtlardan her bir imza için 
birbiri ile bağıntılı harçlar alınır. Ayrıca, 
noter harçlarının da fazla istenmesi 
nedeniyle uygulama da genellikle bu tür 
ödemeler müteahhit üzerinde bırakılır.
Taraflar arasında yapılan sözleşme 
gereği, arsa sahibi genellikle müteahhit 
tarafından kendisine verilecek bağımsız 
bölümleri anahtar teslim almak ister. 
Buna göre de, inşaat için gerekli araç 
ve gereçleri temin etmek, tamamla-
mak, proje, ruhsat ve idari işlemler 
gibi birçok külfet müteahhit üzerinde 
kalmaktadır.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, 
hizmet bedelinin ağır olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, uygulamada 

yapı denetim masrafları da müteahhit 
üzerinde kalmaktadır.
İş görme sözleşmelerinde karşı tarafın 
ve üçüncü kişilerin menfaatlerini düşüne-
rek hareket etme ilkesi uygulanmalıdır. 
Sadakat ve özen borcu, müteahhidin, 
arsa sahibi yararına olacak şeyleri 
yapma, zararına olacak şeylerden 
kaçınmak anlamına gelir. Buna göre, 
müteahhidin burada hem arsa sahibine 
karşı, hem de ileride müşteri olarak 
bağımsız bölümleri satın alacak üçüncü 
kişilere karşı yükümlülüğü/borcu bulun-
maktadır.
İnşaat işlemlerinde, kalite, uzmanlık 
ölçütleri ve işe gösterilecek özende,  
çalışmada görev alan işçinin yükümlülü-
ğünden ziyade, arsa sahibinin muha-
tabı bu durumda işçi değil; işçiden ve 
sözleşme gereği yapılan işten sorumlu 
olan müteahhittir.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği, 
bağımsız bölüm veya bölümleri anahtar 
teslim olarak isteyen arsa sahibine 
karşı, müteahhidin kullanacağı malzeme 
ayıplı veya kalitesiz ise, bu malzemenin 
ayıplı veya kalitesiz olmasından arsa 
sahibine karşı müteahhit ‘SATICI’ GİBİ 
SORUMLUDUR.

AV. NURİ KARAMAN
HUDER GIRESUN ŞUBE BAŞKANI

Ocak ayı sayımızda kat karşılığı inşaat 
sözleşmesine genel olarak değinmiştik. 
Konunun önemi, teferruatlı oluşu nede-
niyle bu sayımızda arsa malikinin ve 
müteahhidin hak ve yükümlülükleri, söz-
leşmenin şekli konusunu inceleyeceğiz. 
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre, 
anlaşmaya dâhil edilen ve üzerine inşa-
at yapılacak arsanın, müteahhide teslimi 
arsa sahibinin birinci derecede/öncelikli 
borcudur.
  Sözleşme gereği anlaşma sağlanan 
arsa üzerinde yıkılması gereken yapının 
yıktırılması  ve yapı içinde de kiracının 
bulunması halinde, sözleşmede aksi 
belirtilmedikçe, kiracının arsa sahibi 
tarafından ilgili yerden çıkarılması, yani 
tahliye ettirilmesi gerekir. Uygulamada 
yıkım işleri hatta anlaşmaya göre 
yetki ve vekalet verilirse kiracı tahliyesi 
işlemleri de müteahhit tarafından takip 
edilebilmektedir.
 Arsa sahibinin, müteahhit tarafından 
inşaat işlerine başlanılması, belediye, 
tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin 
takibi için müteahhide vekâlet vermesi 
gereklidir.
Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, 
projelerin hazırlanması ve inşaat ruhsatı 
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sahibinin satım vaadinin karşılığında 
aldığı bedelin resmi senette gösterilmesi 
gerekir. Bu bedel ise müteahhidin inşaat 
yapma borcuna karşılık geldiğinden, 
inşaat sözleşmesinin de resmi senede 
bağlanması zorunluluğu doğmaktadır. 
Ancak uygulamada genellikle, arsanın 
belediye rayiç değeri sözleşmenin değe-
ri olarak nazara alınmakta noterler de 
bu rayiçten aşağı değer belirlenmesine 
müsaade etmemektedirler. 
Bununla birlikte, karma sözleşme 
niteliğindeki kat karşılığı inşaat sözleş-
mesi, arsa sahibi ve müteahhit dışında, 
bunlardan bağımsız bölüm satın alan 
kişilerin haklarını da etkilemektedir. 
Özellikle, müteahhitlerin kendilerine ka-
lan çok sayıda bağımsız bölümü üçüncü 
kişilere satısından sonra, kat karşılığı 
sözleşmesinin sekil yönünden geçersizli-
ğinin re’sen dikkate alınması durumun-
da, doğacak uyuşmazlıkların boyutu 
nedeniyle, kamu düzeninin bozulması ve 
yargının iş yükünün artması söz konusu 
olacaktır. 
Nitekim Yargıtay, müteahhidin, 3. şahıs-
lara yaptığı harici satışlara, tarafların, 
sözleşmesinin geçerliliği konusunda uyuş-
mamaları halinde dahi (belirli şartlarda) 
geçerlilik tanımıştır. 
Sözleşmesinin geçersiz olması duru-
munda, geçersiz sözleşmesinin ifası 
istenemez.Geçersiz sözleşmesinin 
ifasından kaçınmak da borca aykırılık 
ve bir kusur teşkil etmeyecektir. Geçersiz 
sözleşme nedeniyle, sözleşmesinin ifası-
na bağlı gecikme tazminatı, zarar-ziyan, 
gecikme cezası, ayıplı-eksik is bedeli 
gibi taleplerde bulunulamaz. Geçersiz 
sözleşmesinin feshi, iptali vs. için de 
dava açılamaz. Ancak sözleşmesinin 
geçersizliğinin tespiti istenebilir. Ayrıca, 
tarafların birbirine verdiklerini TBK m. 
77 vd. uyarınca sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre iade etmeleri gerekir. 
Yargıtay, geçersiz sözleşmeye istinaden 
yapılan islerin, yapıldıkları tarihteki de-
ğerini dikkate alan kararlar vermektedir.
Ancak; şekil şartına uyulmadığı iddiası 
herzaman dinlenemeyecektir. Tarafların 
edimlerini önemli oranda karşılıklı 
olarak yerine getirmeleri durumunda da, 
geçersizlik iddiası dinlenmeyecektir.Arsa 
sahibinin, geçersiz sözleşmeye istinaden, 
sözleşmesinin başında müteahhide kalan 

bağımsız bölümlerin mülkiyetlerini tapu-
da müteahhide devrederek tescil ettirme-
si durumunda, sözleşmesinin taraflar için 
bağlayıcı hale geldiği kabul edilebilir. 
Çünkü geçersiz sözleşmeye göre müte-
ahhide kalan arsa paylarını devreden 
arsa sahibi ile bu payları yine geçersiz 
sözleşmeye göre devralmayı kabul eden 
müteahhidin sonradan geçersizliği ileri 
sürmeleri hakkın kötüye kullanımı yasağı 
kapsamındadır. Müteahhidin inşaat yap-
ma borcu, arsa sahibinin tapuda devir 
borcuna göre daha çok emek ve serma-
yeye dayalı olduğu gibi, zamana yayılı 
bulunduğundan, müteahhidin edimini 
tamamen değil de, büyük oranda yerine 
getirmesi durumunda, şekil noksanının 
ileriye sürülmesi dürüstlük kuralına (TMK 
2) aykırı sayılmalıdır. 
Yargıtay da kararlarında eserin tümüne 
yakın bölümünün veya %90 üzerinde 
bitirilmesinin gerektiğini ifade etmektedir. 
Yukarıdaki şartları sınırlı olarak kabul et-
mek doğru değildir. Bunlar dışında, her 
olayın özelliği dikkate alınarak konunun 
değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendir-
me yapılırken, hakkın kötüye kullanılması 
yasağı ile ilgili hükmün ikincil niteliği 
dikkate alınmalıdır.  
Sonuç olarak her olayın somut koşul-
ları değerlendirilerek, şekil eksikliğinin 
ileri sürülmesinin dürüstlük kurallarına 
aykırı olup olmadığı belirlenmelidir. 
Ancak, sözleşme yapılırken her ayrıntı 
düşünülüp resmi şekil kuralına uyularak 
yapılması amaç edinilmelidir. 

İnşaat işlerinde kullanılan malzemelerin 
ayıp nedeniyle oluşturacağı diğer za-
rarlardan müteahhit hatası veya kusuru 
olmasa dahi birinci dereceden sorumlu 
olacaktır.
Kat Karşılığı İnşaat işlerinde müteah-
hitler, inşaatta bulunan bir çok detay 
ve diğer ince işleri; uzman taşeronlara 
yaptırmak durumundadır. (cam, elektrik, 
sıhhi tesisat, asansör vs.) Fakat, bu 
işlerin gözetim, denetim ve yönetimi 
müteahhit tarafından yapılacağından, bu 
tür işlerden çıkacak uyuşmazlıklarda da 
arsa sahibine karşı müteahhit sorumlu 
olacaktır. 
“Müteahhidin özen ve sadakat borcu”, 
sözleşmenin kurulması ile başlayan ve 
inşaatın teslimine kadar devam eden 
bir borçtur. Bu borç inşaatın tesliminden 
sonra, “ayıba karşı tekeffül sorumluluğu” 
şeklinde kendini gösterir.[5]

TARAFLARIN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE 
GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI 

Borçlunun temerrüdünün sonuçları, genel 
olarak Türk Borçlar Kanununda düzen-
lenmiştir. İlgili kanundaki bu maddeler 
temerrüdün genel sonuçlarını düzenle-
mektedir.Kısaca;temerrüde düşen borçlu, 
temerrüde düşmekte kusuru olmadığını 
ispat etmedikçe, borcu geç ifasından 
dolayı alacaklının uğradığı zararı 
gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen 
borçlu, verilen süre içinde, borcunu 
ifa etmemişse veya süre verilmesini 
gerektirmeyen bir durum söz konusu 
ise; alacaklı, her zaman borcun ifasını 
ve gecikme sebebiyle tazminat isteme 
hakkına sahiptir. Belirtilen bu hususlar 
Türk Borçlar Kanununun 177 ve 125/1. 
maddelerinde aynen yazıldığı gibi 
geçmektedir.  
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; “Eser 
Sözleşmesi” ve “Gayrimenkul Satış 
Vaadi Sözleşmesinden” oluşan çift tipli 
“karma” bir sözleşmedir. 
Eser sözleşmesi, herhangi bir sekil 
şartına tabii tutulmamışken, gayrimenkul 
satısı veya satış vaadi sözleşmesi TMK 
m. 706, TBK m. 237, Tapu Kanunu m 
26., Noterlik Kanunu m. 60 ve m. 89 
gereğince resmi ve düzenleme seklin-
de yapılmadıkça geçerli olmaz. Arsa 
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OSMAN AĞA HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ
Ahlaken zayıf karakterde olan kişilerin 
yanında barınması mümkün değildi. 
Hilmi (Uran) Bey bu karakterini “çok iyi 
kalpli, namuslu ve memlekete hizmet 
etmekte olduğunu, ancak bazı taşkın-
lıklarda bulunduğu” sözleriyle ifade 
etmektedir. 
Osman Ağa, basının bir güç olduğunun 
bilincindeydi. “Karadeniz’de hedefe yal-
nız silahla varılamayacağı, mücadelenin 
yalnız silahla değil, propaganda ve 
iletişim yoluyla da verilmesi gerektiği” 
fikrinden hareketle 17 Ocak 1920’de 
Gedikkaya gazetesini yayınlamıştı. Millî 
şuur sahibiydi. Giresun limanına gelen 
İngiliz gemisi komutanının bir hileden 
ibaret olan davetini kabul etmeyerek 
“payitahtımızı işgal ile halifeyi ve 
padişahımızı esaret altına alan bir 
milletin adamlarıyla görüşülecek bir 
şeyim yoktur” cevabı buna en güzel bir 
örnektir. Aldığı silahlara verdiği para 
yetişmediği için katkıda bulunan Bilâl 
Kaptan’a “sana da bana da her vatanı-
nı seven için para lâzım değil… Vatan 
kurtulmazsa, bu mücadelede davayı 
kazanamazsak paran olmuş kıymeti ne” 
demesi bunu doğrulamaktadır. Giresun 
alayının ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için “mevcut mal ve mülkünün satılması-
nı” isteyecek kadar da gönül büyüklüğü 
olan birisidir.
Belediye reisliği başarılıdır. İmar işlerine 
önem vermiştir. Belediyenin etrafındaki 
evleri satan alarak yıktırmıştır. Rıhtım 
Camisi’nin etrafını tamamen boşaltarak 
park haline getirmiştir. Osman Ağa 
şehre ilk defa otomobil getirerek “me-
deni gürültülere Giresunluların kulağını 
alıştırmıştır”. 

Giresun, Osman Ağa ile bazı yenilikler-
le tanışmıştır. Işık gazetesi ve matbaası 
elektrikle aydınlanmaya başlamıştır. 
Sokakların, gazinoların, resmî daireler 
ve evlerin de elektrikle aydınlatılması 
için büyük bir dinamo makine getir-
mek için girişimlerde bulunmuştur. 
Giresun’da ekonomik ve ticarî gelişmele-
rin sağlanabilmesi, memleketin öksüz ve 
yetim çocukların elbise, iaşe ve tahsilleri-
ne kaynak sağlamak için Mart 1921’de 
Osmaniye İşçi Ocağı’nı kurmuştur. 
Kastamonu Bölge Komutanı Muhittin 
Paşa, Osman Ağa’dan “bir kahraman” 
olarak bahsetmektedir. Merkez Ordusu 
Kumandanı Sakallı Nureddin Paşa da 
“muvazzaf asker olmamasına rağmen 
askerlik için yaratılmış müstaid bir 
adam” değerlendirmesini yapmıştır. 10 
Ağustos 1921’de kendilerine hoş geldin 
ziyaretinde bulunan mebuslar heyetinin 
önünde yaptığı konuşmada söylediği 
“benim bir bacağım evvelki muharebe-
lerde sakat oldu. Bugün her iki bacağı-
mı kaybetsem bile mahvetsem bile yine 
sedye üstünde düşmanı denize dökün-
ceye kadar uğraşacağımı alayımla 
birlikte ahdediyorum” sözü dinleyenleri 
gözyaşına boğmuştu.  Osman Ağa’nın 
bu sözlerini mecliste Ali Şükrü Bey dile 
getirmiştir. 
Atatürk’e son nefesine kadar bağlılıktan 
ayrılmayan Osman Ağa’nın hayatı ateş 
ve barut kokuları arasında geçmiştir. 
Giresunlular, Millî Mücadele Kahramanı 
“Ağa Dayısını” her yıl şehit olduğu gün 
2 Nisan’da rahmetli ve minnetle an-
maktadır. Vatanı bazıları gibi para için 
değil, imandan dolayı seven “Giresun 
Uşakları”na da bu yakışır…  

AYHAN YÜKSEL
ARAŞTIRMACI - YAZAR

Osman Ağa, 1883 yılında Giresun’da 
Hacı Hüseyin Mahallesi’nde doğdu. 
Babası Feridunzâde Hacı Mehmed 
Efendi, dedesi İsmail Kaptan, annesi 
Cemşitgiller’den Zeynep Hanım’dır. 
Babası fındık ticareti ile uğraşıyordu. 
Dedesi İsmail Kaptan ise Rus limanları 
ile Karadeniz limanları arasında deniz 
ticareti yapıyordu. İsmail Kaptan’ın 
babasının adı Mehmed, dedesinin adı 
ise Abdullah’tır. Evlilik çağına geldi-
ğinde Panazoğlu Hacı İsmail Ağa’nın 
kızı Hatun Hanım’la evlilik yapmıştır. 
Bu evlilikten İsmail ve Mustafa dünyaya 
gelmiştir. Daha gençlik yıllarında “zeki, 
azimli, atılgan” bir kişi olduğundan 
“ağa” lakabıyla anılmaya başlamıştır.
Osman Ağa’nın cephe hayatı 19 Aralık 
1912’de Giresun’dan arkadaşlarıyla 
bindiği Necat vapuruyla gönüllü olarak 
katıldığı Balkan Savaşı’yla başlamıştır. 
Bu savaşta Çorlu’da bacağından aldığı 
şarapnel parçasıyla “Ağa” olan lakabı-
na bir de “Topal” lakabı ilave edilmiştir. 
Osman Ağa, 9 Mart 1916’dan başla-
yarak Giresun Rumlarının “Sevk ve İskân 
Kanunu” ile iç bölgelere kaydırılmasın-
da görev almış, I. Dünya Savaşı’nda 
gönüllü arkadaşları ile Ruslar’a karşı 
savaşmış, 700-800 kadar gönüllüyle 
Harşit Müdafaasında yer almıştır. 
Osman Ağa, Giresunluların millî 
kahramanıdır. O’nun hakkında “cahil” 
ve “okur-yazar değildi” sözü doğru 
değildi. Bir eşraf çocuğunun okur-yazar 
olmaması mümkün mü? Bu söz, düzgün 
bir eğitim görmemesi, rüşdiye ve idadi 
tahsili yapmamasıyla ilgilidir. Namusa 
düşkün, mütedeyyin, içki kullanmaz, 
gençleri namaza teşvik eden birisiydi. 



Giresun Ticaret Borsası

FINDIĞIN OBEZ OLGULARDAKİ YERİNİN 
VE POLİFENOLLERİN ARAŞTIRILMASI

DOÇ. DR. CESARETTİN ALAŞALVAR
TÜBITAK MAM GIDA ENSTITÜSÜ MÜDÜRÜ

Bu proje Giresun Ticaret 
Borsası ve Fındık Tanıtım 
Grubu destekleriyle yapılmış 
olup, aşağıda proje özet 
bilgisi verilmektedir. Proje 
kapsamında 2 adet bilimsel 
makale hazırlanmakta 
olup, özet bilgi başka bir 
kaynakta yayınlanamaz. 
Proje kapsamında fındık 
ürünlerinin (natürel fındık, 
kavrulmuş fındık, fındık 
zarı ve fındık yağı)  obez 
olgulardaki yeri ve polifenol 
içerikleri araştırılmıştır. 

Fındık ürünlerinin toplam polifenol 
miktarı, antioksidan aktiviteleri ve 
polifenol içerikleri detaylı olarak 
çalışılmış olup, polifenol içerikleri iki 
farklı yöntem ve cihaz kullanılarak [LC/
MS/MS ve Q-Exactive LC/MS/MS 
(orbitrap)] tentatif ve kantitatif olarak 
değerlendirilmiştir. Fındık ürünlerinde 
toplam 11 adet fenolik asit tespit 
edilmiş olup, en fazla fenolik asit 
sırasıyla fındık zarı > natürel fındık > 
kavrulmuş fındık şeklinde iken, çalışma 
kapsamında fındık yağında fenolik asit 
tespit edilememiştir. Fındık ürünlerinde 
bilinmeyen polifenolik bileşiklerin 
belirlenmesi için, Q-Exactive LC/MS/
MS (orbitrap) cihazı kullanılmış olup, 
22 fenolik bileşik tespit edilmiştir. 
Bu bileşiklerden 16 adedi fındık 
ürünlerinde ilk defa tanımlanmış olup 
literature kazandırılmıştır. En fazla 
bileşik fındık zarında iken, fındık 
yağında sadece epigallokateşingallat 
tespit edilmiştir. Fındık ürünlerinde 
çalışılan toplam polifenol ve 
antioksidan aktivite sonuçlarında 
bakıldığında, fındık zarının iyi bir 
polifenol ve antioksidan kaynağı olduğu 
görülmüştür.  Fındığın obez olgulardaki 
yerinin belirlenmesi kapsamında iki 
farklı model (obez/diyabet fare ve 
hücre kültürü gen ekspresyonu) üzerinde 
çalışılmıştır. Birinci model olan obez/
diyabet fare modeline göre, diyette 

kullanılan fındık ürünlerinin 28. gün 
sonunda kilo artışına sebep olmadığı, 
hatta kavrulmuş fındık ve fındık zarı 
uygulamalarında kontrol grubuna göre, 
toplam WAT ağırlığında düşüşe sebep 
olduğu gözlemlenmiştir. 
İkinci model olan hücre kültürü gen 
ekspresyonu modeline göre, fındık 
polifenol ekstraktı 3T3-L1 hücrelerinde 
fındık polifenol ekstrakt miktarı 
arttırılmasına rağmen, hücrede yağ 
birikmesine neden olmayıp (OD490 
% bağıl değer, GPDH aktivitesi, HSL/
GAPDH ve PPARγ/GAPDH), hatta 
istatiksel olarak düşüş göstermiştir. 
Ayrıca, fındık polifenol ekstraktı, 
3T3-L1 hücrelerinin farklılaşmasında 
mRNA ekspresyonunda IL-6 ve MCP-1 
değerlerinde de düşüşe sebep olmuştur. 
Fındık polifenolleri MCP-1 ve IL-6 gibi 
artışları insülin direnci ve tip-II diyabet 
ile ilişkilendirilen proinflamatuvar 
adipokinlerin üretimini baskılamaktadır. 
Diğer bir deyişle, fındık polifenollerinin 
ayrıca insülin direnci ve tip-II diyabet 
oluşumunu baskıladığı görülmüştür.
Sonuç olarak, fındık zarı polifenol 
bakımından çok zengindir. İki farklı 
modelde yapılan çalışma sonucuna 
göre, fındığın kilo artışına neden 
olmadığı ve hatta düşüş yönünde 
eğilim gösterdiği ispat edilmiştir. Buda 
fındığın anti-obezite etkisinin olduğunu 
göstermektedir.



BU SAYIDA KONU UZUN VE İNCE… 
TÜRKÜ ÜZERİNE...

Türkü adını taşıyan ürünlerin on beşinci 
asırda bilindiğini şair ve devlet adamı Ali 
Şir Nevaî’nin şiir bilgisi üzerine yazdığı 
Mizan-ül Evzan eserinden anlayabiliyo-
ruz. 
Türk adı ve ezgiyle söylenen sözlü 
manzume sanatı arasındaki ilişki birçok 
araştırmada ele alınmıştır. Bu güne kadar 
yapılmış çalışmalar, bu sanat türünün Türk 
boylarına ait bir sözlü şiir türü olduğunu 
ortaya koymuştur. Hangi bölge ve boy 
olursa olsun, hangi çağ ve asırda söylenir-
se söylensin böyle ürünlere 
türkü denmiştir.
Türkü bir sözlü kültür 
ürünü olarak yüzyıllar 
boyu biçimlenerek bugüne 
gelmiştir. Türkülerin bir tür 
olarak tespiti çok önceden 
yapılmış, on birinci asırda 
sahada gözlemlenerek 
türkü derlenmiştir. Bir dil ve 
kültür adamı olan Kaşgarlı 
Mahmut’ta çağının Türk 
sözlü kültür ürünlerin-
den birçok parçaya yer 
verilmiştir. İslam kültürüyle 
yeni baştan yapılandırılan halk tasav-
vufunun ilahîleri yanında diğer birçok 
sözlü ürünlerden örnekler kaydedilmiştir. 
Performansa dayanan bu sanatsal ürünle-
rin ortak adı sonradan yazılı kaynaklarda 

görülmeye başlanacaktır. Sözlü şiirin ana 
türü olan türküye giden sürecin karmaşık 
ve uzun yolu bu tipleşme ve icra esnasın-
da yaratılan eserler arası etkileşmelerin 
izini taşımaktadır. 
Mani, koşma, sagu, ağıt gibi ezgili ve 
ölçülü manzum sözlü türlerin tipleşme sü-
reciyle Orta Çağda bir üst tür olarak türkü 
ibaresi ortaya çıkmıştır. Sözlü performan-
sa bağlı manzumeler arasında benzeşen 
ürünler belli bir kültür coğrafyası ve etniği 
temsil eder biçime gelmiştir. Bu zaviye-

den olarak kökleri ve dalları 
bilinmez (?) derinlerde olan 
türkü denen şeyin ne olduğu 
konusunda kapsamlı ve sarih 
bir sonuca varılmış değildir! 
Batıda sözlü halk şiiri 
konusunda Alman halk-
bilimciler birçok kuramın 
temellerini bu konuya dair 
çalışmaları sırasında ortaya 
koymuşlardır. Önceleri <halk 
şiiri> kavramıyla tanımlanan 
halk türküsü, Herder’in iki 
ciltlik türküler koleksiyonuna 

“Volklied” (folk song)  adını 
vermesiyle bilim dünyasına on sekizinci 
asırda girmiştir. Prof. Dr. M. Fuat Köprülü 
de Herder’den ve halk şiirinden söz 
ederken Volkslied terimini <halk türküsü> 
diye çevirmiştir. 

YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KORKMAZ
GÜMÜŞHANE ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI 

ÖĞRETIM ÜYESI

Türk kültürünü, toplumsal 
değerleri icracı-sanatkâr, 
söz, oyun, ritim yapı 
taşlarıyla nesillerin gönlüne 
nakşeden türkü kavramı 
hakkında çeşitli kabullerin 
varlığı bilinmektedir. 

MAKALE
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Böylece <halk> ibaresi yazılı şiirden farklı 
bir kültür yapısı olan türküyle birleşmiş, 
buradan halkbilimi ve diğer kültür bilim-
lerine dair yeni kavramlar doğmuştur. 
Birleşme halk masalları, halk hikâyeleri, 
halk efsaneleri gibi birçok kavramlaşma-
lara zemin hazırlamıştır. Batıdaki terimler 
olduğu gibi Türkçeye aktarılmış, türkü 
kavramı <halk türküsü> ve <halk şarkısı> 
gibi özensiz, dikkatsiz biçimde anlamca 
muğlaklaşarak kendi tarihi mecrasından 
soyutlanmıştır.  
Bizim sözlü şiirimiz için yalnız türkü iba-
resi doğrudur ve yeterlidir. Şarkı ibaresi 
türkü ibaresine nispetle ve sonradan orta-
ya çıkmıştır. Türk halk türküleri, Türk halk 
şarkıları veya halk şarkısı diye yapılan 
çevirilerde ve kavramlaştırmalarda dikkat-
sizlikler sergilenmektedir. Birleşik sözcük 
yapısıyla gelişen batının <halk türküsü>, 
dilimize aktarılırken Türk kültüründeki 
türküyü düşündürmeli; fakat yalnızca türkü 
diye de adlandırılmamalıdır. Çünkü türkü 
yalnız bizim sözlü şiir geleneğimizde 
doğmuş bir sanat dalına ait ibaredir. Aksi 
durumlar, köklü bir tarihî ve kültürel gelişi-
min sonunda müstakil ve hususî bir terim 
olarak doğmuş olan ve zamana uygun 
biçimde yenilenen bir konuda kavram 
kargaşası yaratabilmektedir.
Şarkı ise on yedinci asırdan itibaren 
Türk edebiyatında ortaya çıkmış yazılı 
kültürden olan besteli şiirdir. Türkülerden 
biçimce, ezgice ve işlevce esinlenen divan 
şairleri, çalıp söylemek için aruzla şarkı 
besteleyip yazmışlardır.  
Türkü, sözlü kültür ortamından soyutlanmış 
salt bir ölü metin değildir. Bu yüzden ders 
kitaplarındaki kültür bölümleri sil baştan 
yenilenerek işe başlanmalıdır.  “Türkü 
söylerim, türkü / Türkülerim uydurma 
/ …” sözleriyle hem dinleyiciyle hem 
de ontolojik bağlamda kendiyle mantık 
oyunları yapabilen türkü olgusunu idrak 
edememişsek yazık değil mi? 

1) Türkü teriminin etimolojisi hakkında yapılan yeni tespitler için Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun “Türkü Olgusu Bağlamında Türkü 
ve Şarkı” makalesine bakılmalıdır (Türk Yurdu, Cilt 30, Sayı 269, 46-50, 2010).
2) Terim, meselenin tarihi seyri bağlamında halk şarkısı olarak değil halk türküsü diye çevrilmelidir. Bu konuda Steuerwald’ın 
(1974) Deutsch - Türkisches Wörterbuch’una ve ayrıca daha geniş bilgi için Alman halk türküsü çalışmaları hakkında Brednich’in 
Grundrisse der Volkskunde (1994: 467–492) kitabındaki ilgili makaleye bakınız.
3) Bkz. M. Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri, c. I, s. 48, 1962. 
4) Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2004, s. 214.
5) Türk sözlü şiir geleneği ve onun tarihî yolculuğu hakkında Prof. Dr. Dursun Yıldırım’ın türkü kültürünü tarihî süreç içinde ele aldığı 
1998’de Ankara Akçağ Yayınevi’nden çıkmış Türk Bitiği kitabının 180 –195. sayfalarındaki makaleye bakılmalıdır.
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TÜRKIYE FINDIK IHRACATINDA
YERINI SAĞLAMLAŞTIRDI
Fındık üretim ve ihracatında lider konumda olan Türkiye, mart ayında 167,6 
milyon dolar ihracat ile yerini sağlamlaştırdı. Türkiye, 2016 yılını 2 milyar dolar 
fındık ve mamulleri ihracatı ile tamamlarken 2017’nin mart ayında yüzde 20,98 
oranında artış görüldü. 

624,6 milyon dolar ihracat 
ile hububat, bakliyat, yağ-
lı tohumlar ve mamulleri ilk 
sıradayken, fındık ürünleri-

nin mart ayındaki payı yüzde 8,75 
oranında görüldü. Türkiye’nin son bir 
yıldaki (01 Nisan -31 Mart) toplam 
ihracatı 144,8 milyar dolara ulaştı. 
Fındık ve fındık mamulleri 2 milyon 
dolar ihracat ile yılı tamamlayarak 
Türkiye ihracatındaki payı yüzde 
1,36 oranında gösterdi. Mal grupla-
rı bazında Türkiye geneli fındık ve 
mamulleri incelendiğinde ise, 2016 
yılına göre toplamda yüzde 20,98 
artış görüldü. İç fındık ihracatı yüz-
de 33,44 oranında artış göstererek 
103,2 milyon dolar ihracat gerçekleş-
ti ve yüzde 61,55 pay aldı. Yüzde 
38,41 pay ile işlenmiş fındık 64,3 
milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 
2016 yılına göre yüzde 6,29 oranın-
da değişim gösterdi. Kabuklu fındık 
ise yüzde 66,65 oranında gerileyerek 
ihracat yüzdesinde 0,04 pay aldı. 
Bitkisel yağların ise 2017 yılında ih-
racatı gerçekleşmemiş olarak görüldü. 

İç fındık en büyük
paya sahip
Mal grupları bazında Türkiye geneli 
fındık ve mamulleri ihracatı ton ba-
zında incelendiğinde, 2017 yılının 
mart ayında toplamda 22 milyar 399 
ton ihracat gerçekleştirdi. 2016 yılı-

na göre yüzde 40,47 oranında artış 
gösteren ihracatta iç fındık en büyük 
paya sahip olarak birinci sırada yer 
aldı. Yüzde 56,10 oranında artışla 
14 milyon 130 ton ihracat yapılan iç 
fındığın payı yüzde 63,08’e ulaşmış 
durumda. İşlenmiş fındıkta ise yüzde 
36,83 payla 8 milyon 249 ton ihra-
cat yapıldığı görüldü. İşlenmiş fındık 
2016 yılına göre yüzde 21,16 arta-
rak en çok ihracat yapılan fındık ma-
mullerinde 2’nci sırada yer aldı. Alt 
grupların son bir yıllık ihracatında 
genel bir düşüş söz konusu. 2 milyon 
dolar olan ihracat yüzde 24,97 ora-
nında gerileme gösterdi.  İç fındık 
1,154 milyon dolar ile yüzde 58,53 
pay aldı. Yüzde 41,35 pay ile 2’nci 
sırada yer alan işlenmiş fındık ise 
815,5 milyon dolar ihracata ulaştı. 
Kabuklu fındığın ihracatı 1,112 mil-
yon dolar ve bitkisel yağların 1,202 
milyon doları buluyor. 2016 yılı mart 
ayı fındık ve mamulleri ihracatının 
İhracatçılar Birliği’nin 819,6 milyon 
dolar fındık ve mamulleri ihracatı 
ile yüzde 41,56 pay aldığı görül-
dü. Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin 
yüzde 53,55 pay ile gerçekleştirdiği 
ihracat lider konumda olduğu görü-
lüyor. 

En fazla artış Kanada’da
Türkiye geneli fındık ve mamulleri ih-
racatının mart ayı değerlendirildiğin-
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de ise, ilk 10 ülkenin ihracat toplamı 
yüzde 25,44 artışla 130,7 milyon 
dolara ulaştı. Ülkeler arasında 33,5 
milyon dolar ile İtalya başı çekiyor. 
Almanya’ya yüzde 17,9 pay ile 30 
milyon dolar ihracat gerçekleştirilir-

SEKTÖRLER 01 NİSAN – 31 MART (12 Aylık)

2015-2016 2016-2017 Değ. Pay (%)

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

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

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

Madencilik 3.808.535 4.061.589 6,64% 280,00%

Ihracatçı Birlikleri Kaydından Muaf Ihracat 9.093.265 9.188.314 1,05% 634,00%

TÜRKIYE TOPLAM IHRACATI 141.457.261 144.877.078 2,42% 100,00%

ÜLKELER MART

2016 2017 Deg. Pay (%)

ITALYA 20.334 33.568 65,09% 20,02%

ALMANYA 27,527 30.000 8,98% 17,90%

FRANSA 19,673 22.255 13,12% 13,28%

POLONYA 8,361 8,413 0,62% 5,02%

KANADA 3,341 7,714 130,85% 4,60%

ISVIÇRE 6.734 7,391 9,75% 4,41%

HOLLANDA 6.021 6,728 11,75% 4,01%

BELÇIKA 5,024 5,437 8,21% 3,24%

AVUSTURYA 5,124 5.149 0,49% 3,07%

ÇIN HALK CUMHURIYETI 2.065 4,058 96,50% 2,42%

ILK 10 ÜLKE TOPLAM 104.205 130.713 25,44% 77,97%

TÜRKİYE’NİN GENEL İHRACATINDA FINDIK İHRACATININ YERİ ( BİN $)

FINDIK İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE ( BİN $)

ken Fransa 22,2 milyon dolar ile 
pazar payını yüzde 13,28 olarak 
belirledi.Polonya’yı Kanada, İsviçre, 
Hollanda ve Belçika izledi. En fazla 
fındık ve mamulleri ihracatının ya-
pıldığı ilk 10 ülke içerisinde yüzde 

130,85 oranındaki artış ile Kanada 
gösterdi.  En fazla ihracat yapılan 
ilk 10 ülke yapılan fındık ihracatının 
yüzde 77,9’unu kapsıyor. Türkiye ge-
neli fındık ve mamulleri ihracatında 
ilk 10 ülkenin 01 Nisan- 31 Mart 
(12 aylık) dönemi kapsayan yıllık 
değerlendirmesinde ise, toplam ihra-
catta yüzde 24,97 düşüş göze çar-
pıyor. 2015 yılında 130,1 milyon 
dolar olan Polonya’ya ihracat, 2017 
yılında 74,4 milyon dolara düşerek 
en yüksek düşüş gösteren ülke oldu-
ğunu görüyoruz. Almanya’ya fındık 
ve mamullerindeki ihracat ise yüz-
de 34,3 oranında düşüş göstererek 
424,5 milyon dolar oldu. İstanbul 
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin ihracatında ilk 10 ülke-
nin son 12 aylık verileri göz önüne 
alındığında, toplamda 733,9 milyon 
dolar fındık ve mamullerinin ihraca-
tı yapıldı. Geçen yılın bu zaman-
larına göre yüzde 9,87 oranında 
gerileme yaşayan toplam ihracatta 
İtalya yüzde 41,23 pay alarak en 
çok ihracat yapılan ülkelerin başın-
da geliyor. İtalya’ya yapılan ihracat 
yüzde 27,33 oranında artışla 337,9 
milyon doları buldu. İkinci sırada yer 
alan Almanya’ya ihracatta ise, yüz-
de 46,69 oranında büyük bir düşüş 
görüldü. Son 12 ayda 143,2 milyon 
dolar ihracat yapılan Almanya’nın 
pazar payı yüzde 17,48, Fransa’nın 
ise yüzde 11,25 olarak yer aldı. 
Fransa’yı, Kanada, Belçika, Polonya 
takip etti.  
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ANA 
SINIFLANDIRMA

ALT SINIFLANDIRMA
01 NİSAN – 31 MART (12 Aylık)

2015-2016 2016-2017 Değişim (%) Pay (%)

Fındık ve Mammulleri

İÇ FINDIK 1.532.314 1.154.407 -24,66% 58,53%

İŞLENMİŞ FINDIK 1.090.641 815,533 -25,22% 41,35%

KABUKLU FINDIK 1,508 1,112 -26,26% 0,06%

BİTKİSEL YAĞLAR 4,127 1,202 -70,87% 0,06%

GENEL TOPLAM 2.628.590 1.972.254 -24,97% 100,00%

ANA 
SINIFLANDIRMA

ALT SINIFLANDIRMA
MART

2015-2016 2015-2017 Değişim Pay

Fındık ve Mammulleri

İÇ FINDIK 9.052 14,13 56,10% 63,08%

İŞLENMİŞ FINDIK 6.808 8,249 21,16% 36,83%

KABUKLU FINDIK 48 20 -59,02% 0,09%

BİTKİSEL YAĞLAR 38 - -100,00% 0,00%

GENEL TOPLAM 15.946 22.399 40,47% 100,00%

MAL GRUPLARI BAZINDA 2016 FINDIK İHRACATI (BİN $)

MAL GRUPLARI BAZINDA 2016  FINDIK İHRACATI (TON)

Sektörel
Birlikler

01 NİSAN – 31 MART (12 Aylık)

2015-2016 2016-2017 Değ. Pay(%)

KİB 1.596.780 1.056.078 -33,86% 53,55%

İİB 921,024 819,697 -11,00% 41,56%

Diğer 110,786 96,48 -12,91% 4,89%

GENEL TOPLAM 2.628.590 1.972.254 -24,97% 100,00%

2016 FINDIK İHRACATI ( BİN $)
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*Ocak - Mart dönemi için ilk ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır.
Son 12 aylık dönem için ilk 11 ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır. 

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI - 1.000 $   
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YILLAR İTİBARIYLA TÜRKİYE İHRACATI 2003-2015 (MİLYON $)
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YILLARA GÖRE FINDIK VE TÜRKİYE İHRACATI 

2015 İTİBARIYLA TÜRKİYE FINDIK ÜRETİM ALANLARI (HEKTAR) 2015 İTİBARIYLA DÜNYA FINDIK ÜRETİM ALANLARI (HEKTAR) 

GİRESUN VE 
 GÜMÜŞHANE 

118.562

ORDU 
227.121

SAMSUN, SİNOP VE 
TOKAT 
101.833

TRABZON 
65.485

RİZE 
3.606

ARTVİN 
8.122

DÜZCE 
62.685

BOLU, SAKARYA VE 
KOCAELİ 

88.318

ZONGULDAK, BARTIN VE KASTAMONU 
36.914

TÜRKİYE 
712.646

İTALYA 
71.000

İSPANYA 
20.000

ABD 
12.200

AZERBAYCAN 
21.000

GÜRCİSTAN 
23.000

DİĞERLERİ 
54.450
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BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI 
KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

SON 10 YILIN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI TUTAR (US DOLAR) SON 10 YILIN TÜRKİYE FINDIK MİKTARI (TON)

2014 2015 2016

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

FINDIK İHRAÇ EDİLDİ.
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DÜNYANIN İLK FINDIK LİSANSLI DEPOSU VE 
SPOT BORSASI GİRESUN’DA KURULUYOR

FINDIK 
ALTINA DÖNÜŞÜYOR
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ARTIRILIYOR
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3 FARKLI YARIŞMAYLA FINDIK VE 
GİRESUN’UN TANITIMI AMAÇLANIYOR

GTB, YARIŞMALARLA 
FARK YARATIYOR

FINDIĞIN GELECEĞİ İÇİN 
AFLATOKSİN 
ÖNLENMELİ

TARIM SEKTÖRÜ 
IPARD İLE 

KALKINACAK

FINDIK MÜZESİ  
KURULUYOR
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DÜZENLENDİ

Sa
yı

: 5
 /

 E
Kİ

M
 2

01
6

G i R E S U N  T i C A R E T  B O R S A S I  Y A Y I N  O R G A N I

S a y ı :  5  /  E K İ M  2 0 1 6

1.
2.3.
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FINDIK KÜLTÜRÜ 
EMİN ELLERDE

HASATTAN SOFRAYA 
FINDIĞIN TARİHİ

ÇOCUK GÖZÜYLE 
GİRESUN VE FINDIK

1 YAŞINDA!
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