
başkan’dan

Giresun Ticaret Borsası

Değerli üyelerimiz,

3 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Giresun Ticaret Borsası 
organ seçimlerinde ekip arkadaşlarım ile birlikte sizlerin 
teveccühünü kazanarak 4 yıllık bir süre için GTB’nin yönetimini 
üstlenmiş bulunuyoruz.  

Öncelikle gerçek bir demokrasi şölenine dönüşen seçimlere 
katılan tüm adayları dostça rekabetleri için tebrik ediyor, oyları ile 
bizleri bu mevkiye getiren siz değerli üyelerimize şükranlarımızı 
sunuyorum. Öte yandan Giresun Ticaret Borsası camiamızın tüm 
bileşenlerine buradan bir kez daha teşekkür ederken, seçimde 
görev yapan sandık kurulu ve emniyet mensubu arkadaşlarımıza da 
seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesine katkılarından dolayı 
minnetlerimi sunuyorum. 

Sandıktan kim çıkarsa çıksın, kazanan Giresun Ticaret Borsası 
olmuştur, bu konuda şüpheye mahal olmadığını vurgulamak isterim. 

Değerli üyelerimiz,

Yeni dönemde daha geniş katılımlı, sonuç odaklı ve takım ruhu 
zihniyeti ile hedefleri büyük bir borsa olmaya devam edeceğiz. Bize 
güvenenleri boşa çıkarmadan aldığımız emaneti daha da yükseğe 
çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Bu konuda 
kendimize ve ekibimize olduğu gibi siz değerli üyelerimize ve 
GTB’nin özverili çalışanlarına da güvenimiz tamdır.” 

Giresun Ticaret Borsası ve grup şirketlerinden oluşan önemli bir 
varlığı devraldık. Devraldığımız projeleri layıkıyla sürdüreceğimiz 
gibi yepyeni projeler ile Giresun Ticaret Borsası’nı daima 
yukarılarda tutmaya devam edeceğiz, bu konuda kimsenin kuşkusu 
olmasın. 

Yeni dönemin tüm Giresun Ticaret Borsası camiasına hayırlı olmasını 
diliyorum.

Hedefleri büyük borsa 
olmaya devam edeceğiz

YAŞAR İBAŞ
GİRESUN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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130 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM TEŞVİK PAKETİ

GİRESUN TARİHİ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İÇİNDEKİLER
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DAhİ İKTİBAS EDİlEmEZ.

44

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla kamuoyuna 
tanıtıldı. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 
19 firmaya ait 23 projeyle ilgili teşvik belgeleri verildi.
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MADENLER VE
KANALLAR KENTİ: 
LA LOUVİÈRE

FİSKOBİRLİK’TE 
YENİ HEDEF 
MARKALAŞMAK 34 40

GTB’DE YENİ BAŞKAN YAŞAR İBAŞ12
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TÜRKİYE

Türkiye, rusya ve iran’dan 
orTak suriye bildirisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ve İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 
Ankara’da gerçekleştirdiği Suriye 
konulu zirvenin ardından ortak bir 
açıklama yayınlandı. Açıklamada, 
üç liderin 22 Kasım 2017’de 
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 
ilk zirveden sonra Suriye’de 
meydana gelen gelişmeleri 

değerlendirdiği belirtildi. Liderlerin 
ayrıca, üç ülkenin girişimiyle Ocak 
2017’de Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da başlatılan sürecin 
Suriye’deki krizin çözümüne olumlu 
katkılarından memnuniyet duyduğu 
kaydedildi. Ortak açıklamada, 
“Suriye genelinde şiddetin 
azaltılmasına yardımcı olmak 
ve Suriye ihtilafına kalıcı siyasi 
çözüm bulunması için Cenevre 

sürecine ivme kazandırmak suretiyle 
Suriye’de barış ve istikrara katkı 
sağlamak bakımından tek etkili 
uluslararası girişimin Astana formatı 
olduğunun altını çizdiği” ifade 
edildi. Üç liderin açıklamasında, 
Suriye’nin egemenliğine, 
bağımsızlığına, birliğine, toprak 
bütünlüğüne ve belli bir fraksiyon 
temelinde olmayan yapısına kuvvetle 
bağlı olunduğu da yinelendi.
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çelik üreTimi 2 ayda 
yüzde 8,1 arTTı

ihracaT birim değer 
endeksi yükseldi

ağbal: Türkiye çekim merkezi haline geldi
Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, yatırım, üretim, 
ihracat ve istihdamı 
artırmaya yönelik 
yapılan düzenlemelere 
ilişkin bilgi verdi. Geçen 
yılki yüzde 7,4’lük 
büyümenin, hükümetin 
aldığı tedbirlerin 
etkisini gösterdiğini 
vurgulayan Ağbal, bu 
yılın ilk çeyreğindeki 
öncü göstergelerin de 
ekonomideki canlanmanın 
devam ettiğinin ve yıl 
sonu itibarıyla büyümenin 

güçlü şekilde süreceğinin 
işareti olduğunu söyledi. 
Ağbal, hükümet olarak, 
ekonomideki canlılığı 
gördüklerini ve yatırımlar 
için ilave tedbirlerle 
düzenlemeler yaptıklarını 
ifade ederek, “Özellikle 
2018’i özel sektör 
yatırımları ve ihracat 
bakımından özel bir yıl 
yapmak istiyoruz” diye 
konuştu. Türkiye’nin 
uzun vadeli büyüme 
potansiyelini yukarı 
çekecek önemli teşvikler 

getirdiklerini anlatan 
Ağbal, bu kapsamda 
hazırlanan Cazibe 
Merkezleri Programı’na 
başvuruların da alınmaya 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2018 yılı Ocak 
ayına ilişkin dış ticaret 
endekslerini açıkladı. 
Buna göre, ihracat 
birim değer endeksi 
Ocak’ta, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 
7,2 arttı. Endeks, aynı 
dönemde, gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 0,6, 
ham maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 1,6 geriledi. 
Yakıtlarda ise yüzde 
17,7, imalat sanayisinde 
(gıda, içecek, tütün 

hariç) yüzde 8,1 artış 
gösterdi. İthalat birim 
değer endeksi ise söz 
konusu dönemde yüzde 
10,8 arttı. Endeks, 2017 
Ocak’a göre gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 
2, ham maddelerde 
(yakıt hariç) yüzde 10,2, 
yakıtlarda yüzde 23,8 ve 
imalat sanayinde (gıda, 
içecek, tütün hariç) yüzde 
7,8 artış gösterdi. İthalat 
miktar endeksi ise bu 
dönemde yüzde 24,5 
yükseliş gösterdi. 

Türkiye Çelik 
Üreticileri 
Derneği’nden yapılan 
açıklamaya göre, 
2018 yılının Ocak-
Şubat döneminde 
Türkiye’nin toplam 
ham çelik üretimi 

yüzde 8,1 oranında 
artışla, 2017 yılının 
aynı dönemindeki 
5,71 milyon tondan 
6,17 milyon tona 
yükseldi. Yılın ilk iki 
aylık döneminde, 
elektrik ark ocaklı 
tesisler yüzde 11,3 
oranında artışla 4.24 
milyon ton, entegre 
tesisler ise yüzde 1,8 
oranında artışla 1,93 
milyon ton ham çelik 
üretimi gerçekleştirdi. 
Ocak-Şubat 
döneminde Türkiye’nin 
kütük üretimi yüzde 
9,3 oranında artışla 
2017 yılının Ocak-
Şubat dönemindeki 
3,85 milyon tondan 
4,20 milyon tona 
yükselirken slab 
üretimi, yüzde 5,6 
artışla 1,97 milyon 
ton seviyesinde 
kaydedildi.

başlandığını bildirdi. 
Ağbal, bir diğer yatırım 
desteğinin de süper 
teşvikler olduğuna işaret 
etti.
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ihracaT desTekleri için 
inTerneT siTesi kuruldu
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
ihracat desteklerine ilişkin 
mevzuatın kolay anlaşılması için 
“www.kolaydestek.gov.tr” sitesi 
hizmete sunuldu. Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin talimatıyla 
sahaya inen uzmanların yüzlerce 
firmayla mülakat gerçekleştirmesiyle 
“www.kolaydestek.gov.tr”nin 
kurulmasına uzanan süreç başladı. 
Bakanlıkça sunulan desteklerin 
kullanım süreçlerindeki sorunların 
tespit edilmesi ve buna yönelik 
çözümler üretilmesi için yapılan 
mülakatlar sonucu, şirketlerin 
mevzuata erişme, anlama ve 

yorumlamada zorluklar yaşadığı, 
başvuru yapmada güçlük 
çektikleri, bazı firmaların başvuru 
yapsalar bile desteklerden 
faydalanamayacaklarını 
düşündükleri hatta “Devlet 
Destekleri Danışmanlığı” adı altında 
bir meslek grubunun oluştuğu 
tespit edildi. Bu sorunların çözümü 
için kapsamlı bir strateji geliştiren 
Bakanlık bünyesindeki Türkiye’nin 
ilk davranışsal kamu politikaları 
ünitesi Nudge Turkey’nin, ilk etapta 
henüz desteklerden haberdar 
olmayan firmalara doğrudan 
ulaşması kararlaştırıldı.

Türk Eximbank, ihracatçıların 
talebi üzerine döviz kuru forward 
işlemlerinde teminat düşürerek 
kaldıracı artırdı. Türk Eximbank, 
ihracatçılardan gelen talepler 
doğrultusunda döviz kuru for-
ward işlemleri için başlangıç 
teminatı oranını yüzde 20’den 
12’ye ve sürdürme teminatı 
oranını yüzde 15’ten 6’ya 
düşürdüğünü duyurdu. Böylece 
ihracatçıların teminat maliyetleri 
önemli ölçüde azaltıldı. Döviz 
kuru forward ve opsiyon işlemleri 
için vade sonunda nakdi uzlaş-
ma seçeneğinin yanı sıra kaydi 
teslimat seçeneği de getirildi.

ihracaTçıya 
TeminaT müJdesi

İşsizlik oranı 2017 Aralık’ta bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
2,3 puan azalışla yüzde 10,4 
olarak gerçekleşti. İşsizlik oranını 
değerlendiren Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
2018 sonuna kadar işsizliği tek 
haneye indirmeyi hedeflediklerini 
belirterek yeni istihdam teşvikle-
rinin de bu duruma etki etmesini 
beklediklerini ifade etti. Sarıeroğlu, 
“İstihdam teşviklerinin dizaynın-
da da farklılığa gittik, teşviklerin 
rakamsal etkisini artırmış olacağız” 
dedi. Sarıeroğlu, İşkur’da bu yıl 
için 1 milyon 250 bin kişiyi işe yer-
leştirme hedefleri olduğunu belirtti.

işsizlikTe 
Tek hane 
hedefi

sanayi üreTimi yüzde 12 arTTı
TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi 
üretimi verilerini açıkladı. Buna 
göre sanayi üretimi bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 12 artarken, 
bir önceki aya göre yüzde 0,8 
geriledi. Ocakta madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
22,9, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. 
Söz konusu ayda madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı. 
Bu arada referans yılı 2015=100 
olan endeksler ilk defa bu bültende 
yayımlandı.
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“iş yapma kolaylığında 
30 sıra aTlayacağız”

her 100 kilomeTreye havalimanı

Yatırım Ortamı İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu’nun 
(YOİKK) 2017-2018 
Dönemi çalışmaları 
kapsamında inşaat ve 
tapu konularında hayata 
geçirdiği reformlar ve 
uygulamalar, “Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi 
Reformları Çalıştayları” 
toplantısında ele alındı. 
Türkiye’de yatırım ortamını 
iyileştirmek ya da iş 
yapmayı daha kolay hale 
getirmek için Yatırım 
Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu 
kurulduğunu belirten 
Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ, “Bu 
anlamda Türkiye, Dünya 
Bankası’nın endeksine 
göre 60. sırada. 
Önümüze bir hedef 
koyduk. Madem 60. 
sıralardayız, aşağı yukarı 
10 senedir o sıralardayız. 
Biz bunu 2018’in sonunda 
hazırlanacak raporda en 
az 30. sıraya getirelim. 
2019’da da 20. sıraya 
getirelim” dedi.

milyoner sayısı 
140 bini aşTı
Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin 
toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 141 bin 118’e 
çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) verilerine göre, geçen yılın sonuna göre 2 
bin 138 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 
942 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Milyoner 
başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 682 
bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik 
milyonerlerin sayısı yılın ilk 2 ayında 2017’ye 
kıyasla bin 647 kişi artarak 128 bin 616’ya 
ulaşırken, toplam mevduatları da 862 milyar 
566 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde 
milyonerlerin mevduatlarının 440 milyar 21 milyon 
lirası yerel para cinsi, 419 milyar 366 milyon 
lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 179 milyon 
lirası da kıymetli maden depo hesaplarından 
oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen 
ortalama mevduat da 6 milyon 707 bin lira olarak 
hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin 
sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin 
bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 
milyon lira düzeyindeydi.

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, kamu-özel 
iş birliği çerçevesinde 
hayata geçirilen projelerle 
özel sektörün sivil hava-
cılıkta önünün açıldığına 
işaret etti. Arslan, seyahat 
maliyetlerinde düşüş yaşa-
nırken, havayolunun “hal-
kın yolu” olmasının sağ-
landığını dile getirdi. Aktif 
havalimanı sayısının 55’e 
ulaştığını belirten Arslan, 
“Rize-Artvin, Yozgat, 
Bayburt-Gümüşhane 
(Salyazı), Karaman, 
İzmir Çeşme-Alaçatı, Batı 
Antalya, Çukurova ve 

Tokat havalimanlarının da 
yapımı için adımlar atıldı” 
diye konuştu. Arslan, 
yurt içinde havayolunu 
kullanan vatandaşların 
ve yabancı konukların 
yüzde 90’ının karayoluy-
la en fazla 100 kilometre 
yol alarak herhangi bir 
havalimanına erişebildiği-
ne işaret ederek, “2023’e 
kadar yapımı tamamla-
nacak havalimanlarıyla 
havayolunu yurt içinde 
kullananların tamamı, 
100 kilometre mesafe 
katederek herhangi bir 
havalimanına ulaşabile-
cek” dedi.
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dünya

G20’den korumacılığa karşı

Buenos Aires’te bir 
araya gelen G20 
ülkelerinin maliye 
bakanları ve merkez 
bankası yöneticileri, 
korumacı ekonomi 
politikalarına karşı ortak 

bildiri yayımladı. G20 
toplantısının kapanışında 
yayımlanan ortak 
bildiride, “ABD’nin 
gümrük tarifeleri gibi 
ticari konularında daha 
fazla diyalog ve eylem 

gerekli” denildi. Korumacı 
politikalarla mücadele ve 
serbest ticaret vurgusunun 
dikkat çektiği bildiride, 
“Uluslararası ticaret 
ve yatırım, büyüme, 
verimlilik, yenilik, istihdam 

ve gelişimin motorudur” 
ifadeleri yer aldı. ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 
ithal çelik ve alüminyuma 
gümrük tarifesi uygulama 
kararı, korumacılıkla ilgili 
tartışmaları alevlendirmişti.

ortak bildiri
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bulGaristan 
euro’ya 
başvurmaya 
hazırlanıyor

Bulgaristan’ın bu 
yılın ortalarında Euro 
Bölgesine katılmak 
için başvurması 
bekleniyor. The Wall 
Street Journal Euro’ya 
geçmek için bütün 
kriterleri tamamlayan 
Bulgaristan için tek 
doğru yanıtın katılım 
olduğunu yazdı. 
Bulgar levasının Alman 
markına ve Euro’ya 
endeksli olduğu 20 
yıllık süre zarfında 
dalgalanmadığına 
dikkat çekilen 
makalede ülkenin bütçe 
ve cari hesap fazlası 
bulunduğu, kamu 
borcunun GSYİH’ya 
oranının sadece 
yüzde 25 olduğu ve 
enflasyonun yüzde 1,8 
olarak gerçekleştiği 
belirtiliyor ve bu 
göstergelerin Avrupa 
Merkez Bankası 
hedefleri dahilinde 
olduğu hatırlatılıyor. 
Makalede, 
Bulgaristan’ın bazı 
mevcut üyelere göre 
daha uyumlu olduğu da 
dile getiriliyor. Ancak, 
makalede birçok Euro 
Bölgesi siyasetçisinin 
Bulgaristan’ın katılımı 
konusunda isteksiz 
olduğu ifade ediliyor. 

tPP 11 anlaşması 
abd olmadan imzalandı

dünya bankası uyardı: 
Gazze Çöküşün eşiğinde

Trans Pasifik Ortaklığına 
Kapsamlı ve Aşamalı 
Geçiş Anlaşması 
(CPTPP) 8 Mart 2018 
tarihinde Şili’nin başkenti 
Santiago’da 11 ülke 
( Avustralya, Brunei 
Darüsselam, Kanada, 
Japonya, Malezya, 
Meksika, Yeni Zelanda, 
Singapur, Vietnam, 
Peru) Ticaret Bakanının 
katıldığı bir törenle 
imzalandı. Anlaşmanın 

2019 yılı başında, taraf 
ülkelerden en az 6’sının 
onaylamasıyla yürürlüğe 
girmesi öngörülüyor. 
Mevcut Anlaşma ile 
dünya ekonomisinin 
yüzde 13’ünü temsil 
eden 498 milyonluk bir 
ortak pazar yaratılmakta 
olup taraf ülkeler 
arasındaki mal ticaretinde 
tarifelerin yüzde 98’i 
elimine ediliyor. Dünya 
üretiminin yüzde 40’ını 

Dünya Bankası tarafından 
yapılan araştırmalarda, 10 
yıldır abluka altında olan 
Gazze Şeridi’nde ekonomik 
krizin büyümesiyle çöküşün 
yaşanabileceği belirtildi. 
Bankanın raporunda, son 
20 yıl içinde ekonomik 
ve sosyal durumun 
bozulmaya devam 
etmesi nedeniyle abluka 
altındaki Gazze Şeridi’nde 
yakın bir zamanda 
çöküş yaşanabileceği 
uyarısında bulunuldu. 
20 Mart’ta Brüksel’de 
“Filistin halkına kalkınma 

amacıyla yardım” konulu 
toplantıda sunulan raporun, 
Gazze’de kalıcı bir çözüm, 
ekonominin geliştirilmesi, 
dış pazarlarla ticari 
faaliyetlerin genişletilmesi 

gibi konuları içerdiği 
kaydedildi. Bu arada, 
son ekonomik verileri de 
içeren raporda, 2016’da 
yüzde 8 olan Gazze’deki 
büyüme oranının 2017’de 
yüzde 0,5’e gerilediğine, 
işsizlik oranının ise 
arttığına dikkat çekildi. 
Öte yandan, raporda 
elektrik, su ve kanalizasyon 
gibi temel hizmetlerin 
kalite anlamında hızla 
kötüleşmesine işaret 
edilerek ciddi sağlık 
tehlikesinin ihtimaline vurgu 
yapıldı.

temsil eden 12 ülke 
Şubat 2016’da Yeni 
Zelanda’nın Auckland 
kentinde “Trans-Pasifik 
Ortaklığı Anlaşması”nı 
imzalamış ardından taraf 
ülkelerde iç onay süreci 
başlamıştı. Ancak ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 
23 Ocak 2017’de 
ülkesinin çekilmesine 
ilişkin Başkanlık Direktifini 
imzalamasının ardından 
anlaşma çıkmaza girmişti. 
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dünya

avruPa’da 
işsizlik 10 yılın 
dibinde

19 üyeli Euro 
Bölgesi’nde ocak ayın-
da yüzde 8,6 olan mev-
simsellikten arındırılmış 
işsizlik, şubatta yüzde 
8,5’e indi. Piyasa bek-
lentileri doğrultusunda 
gelen şubat ayı işsizlik 
oranı, Aralık 2008’den 
bu yana görülen en 
düşük seviye oldu. 28 
üyeli AB’de ise işsizlik 
yüzde 7,2’den yüzde 
7,1’e geriledi. Böylece 
AB’de de işsizlik, Eylül 
2008’den beri en dü-
şük seviyeyi gördü. 

küresel Gıda fiyatları 
mart’ta arttı

oecd: robotlardan o kadar korkmayın

euro bölGesi’nde 
ekonomi yavaşladı

Küresel gıda fiyatları 
Mart ayında aylık bazda 
yüzde 1,1, yıllık bazda 
yüzde 0,7 oranında arttı. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’nden (FAO) 
yapılan açıklamaya göre, 
uluslararası pazarlarda 
tahıl, bitkisel yağ, süt 
ürünleri, et ve şekerden 
oluşan beş ana gıda 
maddesinin fiyatlarının 
ve ticaretinin takibiyle 
ölçülen Gıda Fiyat 
Endeksi, Mart’ta bir 

Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) 
korkulandan daha az 
işin ileride robotların 
eline geçeceğini açıkladı. 
OECD araştırmasına 
göre birçok işin karmaşık 
sosyal ilişkiler, yaratıcılık, 
derin akıl yürütme ve 
düzenli olmayan bir 
ortamda fiziksel aktivite 
gerektirmesinden ötürü 
makineleşmesinin zor 
olacağını öngörüyor. 
OECD’nin istihdam ve 
sosyal ilişkiler direktörü 
olan Stefano Scarpetta, 
büyük bir fabrikada çalışan 
araba tamircisi ile bağımsız 
bir atölyede çalışan araba 

Euro Bölgesi’nde Mart ayı 
nihai bileşik Satınalma 
Yöneticileri Endeksi (PMI), 
55,2 puana gerileyerek 
ekonomik faaliyetin 
yavaşladığına işaret etti. 
Euro Bölgesi’nde mart 
ayı nihai hizmet sektörü 
PMI ise 56,2 puandan 
54,9 puana geriledi. 
Piyasaların ve Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) 
yakından takip ettiği veriler, 
bölge ekonomisindeki 
genişlemenin, 2017 
yılının başından bu yana 
en zayıf performansı 

gösterdiğine işaret etti. 
PMI verisine ilişkin IHS 
Markit açıklamasında, 
nihai PMI verilerinin işaret 
ettiği yavaşlamanın, yeni 
sipariş büyümesinde hafif 
bir gerilemenin, bazı kuzey 
bölgelerdeki kötü havaların 
ve son büyüme artışından 
kaynaklanan tedarik 
zinciri kısıtlamalarının bir 
kombinasyonunu yansıttığı 
aktarıldı. Avrupa’nın 
en önemli ekonomisi 
Almanya’da ise mart ayı 
nihai bileşik PMI 57,6 
puandan 55,1’e geriledi. 

önceki aya göre yüzde 
1,1 artarak 172,8 
puan olarak gerçekleşti. 
Endeks, geçen yılın 
aynı ayına göre ise 
yüzde 0,7 artış gösterdi. 
Küresel gıda fiyatlarının 
yükselmesinde iri taneli 
tahıl ve süt fiyatlarındaki 
güçlü artış etkili oldu. 
Mısır, buğday ve süt 
ürünlerinde gerçekleşen 
artış, şeker ve bitkisel 
yağ fiyatlarındaki düşüşle 
dengelendi. 

tamircisi arasındaki farka 
vurgu yaparak ikincisinin 
tamamen makineleşmesinin 
zor olacağını ancak 
işinin bir kısmının 
değişebileceğini söylüyor. 
Scarpetta’ya göre teknoloji 
yüzünden kitlesel bir 
işsizliğin ortaya çıkacağını 

söylemek abartılı. İngilizce 
konuşan ülkeler, İskandinav 
ülkeleri ve Hollanda 
otomasyondan en az 
etkilenecek ülkeler olarak 
görülürken Almanya, 
Japonya, güney ve doğu 
Avrupa risk altındaki ülkeler 
olarak tanımlanıyor. 
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küresel servet 
yüzde 6,4 arttı

JaPonya’da 
ekonomiye 
Güven düştü

Credit Suisse’in Küresel 
Servet Raporu, dünya 
genelinde küresel serve-
tin 2017 yılında yüzde 
6,4 artışla 280 trilyon 
dolara, kişi başına dü-
şen servetin de yüzde 
4,9 artışla 56 bin 540 
dolara yükseldiğini gös-
terdi. Raporda, toplam 
servetin yüzde 64’üne 
sahip Kuzey Amerika 
ve Avrupa’nın, yetiş-
kin nüfusunun yüzde 
17’sini, servetin sadece 
yüzde 10’una sahip 
Çin’in yüzde 22’sini 
barındırdığı kaydedildi. 
Servet kazancı karşılaş-
tırmasında 8,5 trilyon 
dolar artışla ABD il sıra-
da yer alırken 2. sırada 
yer alan Çin’inkinin 5 
katı olduğu gözlendi. 

Japonya’da iş dünyası-
nın ekonomiye güveni 
2 yılın ardından ilk kez 
düştü. BOJ’un çeyrek 
dönemlerde yaptığı 
Tankan araştırmasına 
göre, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın bir 
ticaret savaşı yaşa-
nacağı endişelerini 
artıran adımları ve 
güçlü Japon Yeni, iş 
dünyasının ekonomiye 
güveninin azalmasında 
etkili oldu. Mart ayında 
büyük imalatçılar güven 
endeksi 2 puan düşüşle 
+24 olarak gerçekleşti. 
Endeks’in +25 puan 
olması bekleniyordu. 

Putin altıncı iktidar 
dönemine başladı

inGiltere ve ab, brexit GeÇiş 
sürecinde anlaştı

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin büyük 
bir farkla tekrar 
başkan seçildi. Putin 
altı yıl daha devlet 
başkanlığını yürütecek. 
Putin 2024’te sona 
erecek bu altıncı iktidar 
döneminin sonunda 

dünyanın en büyük 
ülkesi olan Rusya’yı 
çeyrek asır yönetmiş 
olacak. Putin seçmene, 
yeni dönemde Rusya’nın 
Batı’ya karşı savunmasını 
güçlendirme ve hayat 
standartlarını yükseltme 
sözü verdi. Putin’in, 

Avrupa Birliği (AB) 
ve İngiltere, Brexit’in 
ardından 2 yıl kadar 
sürecek bir geçiş 
süreci konusunda 
anlaşma sağladı. AB 
Komisyonu’nun Brexit 
Başmüzakerecisi Michel 
Barnier ve İngiltere Brexit 
Bakanı David Davis, 
Brexit müzakerelerinde 
son duruma ilişkin 
Brüksel’de ortak basın 
toplantısı düzenledi. 
Barnier, “Geçiş dönemi 
konusunda anlaşma 
sağladık. Bu geçiş 
dönemi sınırlı bir süre 
olacak. İngiltere, 30 Mart 
2019’dan itibaren AB 
üyesi olmayacak ama 
bir süre AB’nin Gümrük 
Birliği, Tek Pazar ve 

diğer politikalarından 
faydalanacak” dedi. Bu 
geçiş sürecinin büyük 
olasılıkla 31 Aralık 
2020’de sona ereceğini 
anlatan Barnier, bu geçiş 
döneminde vatandaşların 
ve işletmelerin karşılıklı 
olarak mevcut haklarından 
faydalanmaya devam 
edeceğini ifade etti. 

Ayrıca, AB Komisyonu, 
İngiltere ile müzakere 
edilen ayrılık anlaşmasının 
130 sayfalık taslak 
metnini yayınladı. Bu 
metinde uzlaşılan kısımlar 
yeşil, daha fazla açıklıklık 
getirilmesi gereken 
kısımlar sarı, anlaşma 
sağlanmamış unsurlar ise 
beyaz renkle işaret edildi. 

kazanacağından 
şüphe duyulmayan 
seçimlerde, oyların 
yüzde 79,5’ini aldığı 
açıklandı. Moskova’daki 
Kızıl Meydan’da 
destekçilerine hitap eden 
Putin seçim zaferini 
zor koşullar altında 
elde ettiği başarılara 
seçmenin verdiği güven 
oyu olarak niteledi. “Bu 
birliği korumamız çok 
önemli. Anavatanımızın 
geleceğini zihnimizde 
tutacağız” diyen Putin, 
zor günlerle karşı 
karşıya olduklarını 
ancak Rusya’nın elinde 
bir “atılım” yapma fırsatı 
bulunduğunu söyledi. 
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BAŞKAN İBAŞ’TAN TEŞEKKÜR

“Bugün yapılan Giresun Ticaret 
Borsası seçimlerine katılım 
sağlayan tüm üyelerimize 
ekip arkadaşlarım ile beraber 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Seçimde görev yapan sandık 
kurulu ve emniyet mensubu 
arkadaşlara da fedakar 
çalışmalarından dolayı ekip 
arkadaşlarım adına teşekkür 
ediyorum.
Bu güzel bahar gününde adeta 
bir demokrasi şöleninde geçen 
ve 3 listenin yarıştığı bu güzel 

rekabetin hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Meclisimize 
seçilen üyelerimizi tebrik ediyor, 
Yeni dönemde üyelerimizi 
kucaklayıcı daha geniş katılımlı, 
daha üretken, düşünen, tartışan, 
sonuç odaklı ve takım ruhu 
zihniyeti ile hedefleri büyük 
borsa olmaya devam edeceğiz. 
Üyelerimizin bize gösterdiği 
güveni boşa çıkarmadan, Giresun 
Ticaret Borsası ve grup şirketlerini 
zirveye taşıyacağız. Tekrar 
herkese teşekkür ediyoruz.”

GTB’DEN

• Doğancan Fındık ve Gıda
Niyazi Gürsoy
• Akşen Tarım Ürünleri
Ahmet Hamdi Akşen
• Bölükler Gıda 
Yaşar İbaş 
• Öztürk Fındık Gıda
Ertaç Öztürk
• Zeren Fındık Gıda
Ünal Şensoy
• Sarıgül Fındık 
Öner Sarıgül
• Kahraman Ticaret 
Hasan Kahraman
• Tahsin Fındık 
Hamza Bölük
• Çulfaz Tarım Ürünleri
Mustafa Çulfaz
Kadem Turan
Necattin Yılmaz
• Doğuş Fındık 
Osman Kaya
Hüseyin Takır
Özkaya Gıda
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GİRESUN TİCARET 
BORSASI’NDA DEVİR 
TESLİM YAPILDI

GİRESUN TİCARET BORSASI 
GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

03.04.2018 tarihinde yapılan Giresun Ticaret Borsası 
organ seçimlerinin ardından yapılan görev dağılımı 
ile birlikte, Ertaç Öztürk ve Yaşar İbaş görevi devir 
aldı.
Giresun Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan 
devir teslim töreninde konuşan yeni Başkan Yaşar 
İbaş, “Üyelerimizin bize vermiş olduğu güveni boşa 
çıkarmayacağız. Giresun Ticaret Borsası ve grup 
şirketlerini her zaman daha üst seviyelere taşımak 
için çok çalışacağız. Yeni dönemde üyelerimizi 
kucaklayıcı daha geniş katılımlı, daha üretken, 
düşünen, tartışan, sonuç odaklı ve takım ruhu zihniyeti 
ile hedefleri büyük borsa olmaya devam edeceğiz. 
Yeni Yönetim ve Meclisin Ülkemiz ve Giresun’umuz 
adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Törende konuşan Giresun Ticaret Borsası Eski 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, “Görevler 
gelip geçicidir. 4 yılı aşkın süredir görev yaptığımız 
Giresun Ticaret Borsası’nı her gün daha ileriye 
taşımak için çalışıp çaba gösterdik. Biten ve devam 
eden projelerimiz var inşallah sizlerde yeni projeler 
ile Giresun Ticaret Borsası’nı daima yukarılarda 
tutmaya devam edeceksiniz. Ben şahsım yönetim ve 
meclis kurulum adına seçilmiş olan yeni yönetim ve 
meclise başarılar diliyorum” dedi.
Devir teslim töreninin sonunda Giresun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Ertaç Öztürk ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaşar İbaş tarafından, 2015-2018 yılları 
arasında hizmetlerinden dolayı Temel Yanıkoğlu’na 
teşekkür plaketi takdim edildi.

3 Nisan 2018 tarihinde yapılan Giresun Ticaret 
Borsası organ seçimlerinin ardından Meclis 
Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve T.O.B.B. 
Delege Seçimleri yapıldı.
Buna göre 14 kişilik meclis üyeleri yeni dönem 
için Ertaç Öztürk’ü Meclis Başkanı seçti. 
Yardımcılığına Öner Sarıgül ile Hasan Kahraman 
ve katip üyeliğe ise Mustafa Çulfaz seçildi.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
12 Nisan 2018 tarihinde yapılan Giresun Ticaret 
Borsası, Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminin 
ardından Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.
Buna göre 5 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri 
yeni dönem için, Yaşar İbaş Yönetim Kurulu 
Başkanlığında Hamza Bölük ve Necattin Yılmaz’ı 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve Ahmet 
Hamdi Akşen’i Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine 
seçti. 
TOBB Genel Kurul Delegeliğine ise Hamza Bölük, 
Niyazi Gürsoy, Ertaç Öztürk ve Ünal Şensoy 
seçildi.
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GTB’DEN

Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Başkanlığından Borsamıza Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Başkanı Müjdat Öz ve beraberindeki heyet Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar İbaş’ı makamında ziyaret ederek, yeni dönem için hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Saadet Partisi Giresun İl 
Başkanlığından Borsamıza Ziyaret
Saadet Partisi Giresun İl Başkanı 
Abdulkadir Bektaş, Merkez İlçe Başkanı 
Saim Öksüz,Genel İdare Üyesi Süleyman 
Tekbaş ve beraberindeki heyet Giresun 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ertaç 
Öztürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
İbaş’ı makamında ziyaret ederek, yeni 
dönem için hayırlı olsun dileklerini 
ilettiler.

YENİ YÖNETİME ZİYARETLER
? 
?
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Giresun Vakıflar Bankası Giresun Şubesi Müdürü 
Tamer Şahin

Ziraat Bankası Giresun Şube Müdürü Mehmet Birinci, 
Bulancak Şube Müdürü Saadettin Selçuk Erkan, 
Tirebolu Şube Müdürü Ahmet Mehdi, İnönü Caddesi 
Şube Müdürü Nesrin Tüysüz ve Nizamiye Mahallesi 
Şube Müdürü Gülçin Gök Akkuş

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere Ziyareti 

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali 
Kara ve Heyet

Giresun Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Bozalioğlu

TMO Giresun Şube Müdürü Çağlar Şeyranlıoğlu 
Ziyareti
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YÖNETİMDEN TOBB BAŞKANI 
HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET 

GTB’DEN

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, 
beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. GTB Başkanı Yaşar 
İbaş ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni ve genç 
bir ekip ile yola çıktık. Rifat Bey’e önümüzdeki seçimlerde 
desteğimizi beyan etmek için bir araya geldik. Kendisi ile 
4 yıl boyunca inşallah çalışıp iyi projelere imza atacağız. 
Kendisinin de desteğine ihtiyacımız olacak. Birkaç tane 
projemiz olacak Giresun ile ilgili. Çok sağolsun Başkanımız 
da her zaman girişimciliğin, borsaların, odaların yanındadır. 
Desteğini sonuna kadar vereceklerini ifade ettiler” dedi.

BEŞİNCİ KAN BAĞIŞ ORGANİZASYONU YAPILDI
Giresun Ticaret Borsası sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında Türk Kızılay’ı iş birliği ile beşinci kez Kan 
Bağış Organizasyonu gerçekleştirdi.  Giresun Ticaret 
Borsası binasında gerçekleştirilen organizasyona 
Giresun Ticaret Borsası üyeleri ve personeli katıldı. 
Kan bağışı ile ilgili açıklama yapan Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
“Giresun Ticaret Borsası olarak sosyal sorumluluk 
projelerimiz gün geçtikçe artarak devam ediyor. 3 
ayda bir yaptığımız kan bağışı organizasyonumuz ile 
örnek projeler yapmaya devam ediyoruz. Türk Kızılay’ı 

ile yapmış olduğumuz beşinci organizasyondan 
son derece mutlu ve gururluyum. Üyelerimizin ve 
personelimizin göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. Türk Kızılayı Giresun Kan 
Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman yaptığı 
açıklamada, “Giresun Ticaret Borsası’na toplumsal 
duyarlılık bilinci ile toplum yararına yapmış olduğu kan 
bağışı için teşekkür ediyoruz. Kan, Acil değil sürekli 
bir ihtiyaçtır. Bir ünite kan üç kişiye can vermektedir. 
Giresun’da bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek 
teşkil etmesini temenni ediyoruz” dedi.



GTB’DEN ÇORUH EDAŞ’A TEŞEKKÜR

AHMET AK GIDA İLE 
BİR KEZ DAHA GURURLANDIK!

Haftalık ekonomi dergisi Ekonomist 
tarafından Türkiye Ekonomi 
Bankası’nın (TEB) katkılarıyla 
gerçekleştirilen “Anadolu’nun En 
Büyük 500 Şirketi” araştırmasının 
2016 yılı sonuçları belli oldu. 
Araştırmada Anadolu’da istihdamını 
en fazla artıran ilk 5 şirket içine 
alınan Ahmet Ak Gıda, hem 
Tirebolu’nun hem de Giresun’un 
övünç kaynağı olmaya hak kazandı.
İçinde bulunduğumuz İstihdam 
Seferberliği Yılı’nda, Anadolu’nun 
istihdamını en çok arttıran 5’nci 
şirketi unvanını alan Ahmet 

Ak Gıda, Ekonomist Dergisi 
tarafından 15 Mart’ta İstanbul’da 
düzenlenen Ödül Töreninde şirket 
yöneticilerinden Ertuğrul Ak ile 
temsil edildi. Ödül Törenine Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Öz ile TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 
de katıldı. Ahmet Ak Gıda istihdam 
artışında ilk beşte yer bulmuş olsa 
da Anadolu 500’ün istihdamı 2016 
yılında yüzde 16 geriledi. Öte 
yandan Anadolu 500’ün ihracatı ise 
yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. 
Anadolu 500 şirketlerinin toplam 
kârı ise yüzde 23,7 arttı. 

Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü 
tarafından, Borsa ve Lisanslı depo 
binamız önünden geçen Şht. P. 
Astsb. Kd. Bçvş. Ömer HALİSDEMİR 
Caddesi üzerine aydınlatma 
direkleri dikilerek ışıklandırılması 
yapıldı.
Konu ile ilgili 2 Şubat 2018 
tarihinde açıklama yapan 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
“Yapılan ışıklandırma çalışmasıyla 
Giresun’un büyük mahallelerinden 
olan Teyyaredüzü ve Güre 
Mahallesi ortasında kalan yeni 
tesisimiz ile caddemiz Giresun’a 
yakışır bir hale kavuştu. Yaya 

“İstihdam Seferberliği Yılı”nda Anadolu’da istihdamını 
en çok arttıran 5’inci şirketi seçilen Tirebolu Ahmet 
Ak Gıda (Gaffaro Fındık), Ekonomist Dergisi 
tarafından ödüllendirildi.

trafiğini de rahatlatacak olan 
ışıklandırma için başta Giresun 
Valimiz Harun Sarıfakıoğulları 

olmak üzere tüm Çoruh EDAŞ ve 
çalışanlarına teşekkür ediyoruz” 
dedi.
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GİRESUN TİCARET BORSASI ÜYELERİNE 

KORUMA KURULU TOPLANTISI 
BORSAMIZDA YAPILDI

Üyelerimizin finansman 
sorunlarının giderilmesine yönelik 
olarak 2017 yılında uygulanan 
“Nefes Kredisi” projesi bu sene 
18 aya uzatılan vade ile tekrar 
başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, 
Denizbank, Halkbank, Ziraat 
Katılım Bankası, Vakıf Katılım 
Bankası ve Kredi Garanti Fonu 
(KGF) arasında imzalanan protokol 

çerçevesinde yürütülecek olan 
“Nefes Kredisi” projesine, Giresun 
Ticaret Borsası da kaynak ayırarak 
destek verdi.
“Nefes Kredisi, Ziraat Bankası, 
Vakıfbank, Denizbank, 
Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıf 
Katılım Bankaları şubelerinden 
kullanılabilir. Kredi kullanımı 
2 Nisan 2018 Pazartesi günü 
başladı. Faiz Oranı, aylık %0,99, 
yıllık %11,88’dir. Kredi vadesi, ilk 

NEFES KREDİSİ
6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 
ay eşit taksitli olmak üzere toplam 
18 aydır. Kredi üst limiti (grup 
iştirakleri dahil) 200.000-TL’dir. 
Kredi teminatının %85’i Kredi 
Garanti Fonu tarafından verilecek 
kefalet ile sağlanacaktır. Kredi 
başvurusu yapmak isteyen 
üyelerimiz Borsamızdan “TOBB 
Nefes Kredisi Başvurusu içindir” 
ibaresi ile faaliyet belgesi 
aldıktan sonra bu belge ile söz 
konusu 6 bankadan bir tanesine 
kredi başvurusu yapabilir. 
Kredi değerlendirmesi başvuru 
yapılan banka ve KGF tarafından 
yapılacaktır. Olumlu sonuçlanması 
durumunda “Nefes Kredisi” 
kullandırılacaktır. Bankaların Nefes 
Kredisi için alacağı masraf kefalet 
oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile 
sınırlıdır.”
“Nefes Kredisi” ile ilgili başvuru 
süreci ve tüm sorularınız için 
Giresun Ticaret Borsası Tescil ve 
Sicil Müdürlüğü’ne 0454 216 10 
23 numaralı telefondan veya info@
giresuntb.org.tr e-posta adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Giresun Koruma Kurulu Mart ayı 
toplantısı, Giresun Ticaret Borsası 
toplantı salonunda yapıldı.
Koruma kurulu başkanı Giresun 
Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim 
Alan başkanlığında toplanan 
kurulda diğer kurul üyeleri de hazır 
bulundu. Giresun Ticaret Borsası 
toplantı salonunda yapılan toplantı 
da Giresun Ticaret Borsası Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 

Olgun Umur Yüksel tarafından bir 
sunum yapıldı. Sunumda; Borsamız, 
Kuruluş ve genel hizmetleri, Yetkili 
Sınıflandırıcı ve Kalite Kontrol 
Laboratuvarı, Lisanslı Depoculuk, 
Sosyal ve Kültürel faaliyetleri 
anlatıldı. Ardından koruma 
kurulu toplantısı olağan gündemi 
konuşuldu. Toplantı, karşılıklı iyi 
dilekler ve başka çalışmalarda 
buluşma temennisiyle sona erdi.



ÇOCUK GÖZÜYLE GİRESUN VE FINDIK 
KONULU RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Giresun Ticaret Borsası tarafından 
düzenlenen “Çocuk Gözüyle 
Giresun ve Fındık “ konulu resim 
yarışması sonuçlandı. 
“Çocuk Gözüyle Giresun ve 
Fındık” konulu resim yarışmasında 
Birinciliği Duroğlu ilçemiz Şht. 
Zafer Konak İlkokulundan İrem 
Su Engin, İkinciliği Keşap ilçemiz 
Cumhuriyet İlkokulundan Emir 
Nabi Zıvalı ve Üçüncülüğü Merkez 
ilçemiz Namık Kemal İlkokulundan 

Nisanur Dutal kazanırken, GTB 
Özel Ödülü’ne ise Merkez ilçemiz 
19 Eylül İlkokulundan Cansız 
Sarı’nın resmi seçildi. 
Yarışmanın sonucu ile ilgili 
açıklama yapan Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar İbaş, “Giresun Ticaret 
Borsası olarak üçüncüsünü 
düzenlediğimiz Resim 
yarışmamızın sonuçları açıklandı, 
katılım sağlayan 263 adet 

resimden seçim yapıldı. Resim 
gönderen bütün çocuklarımıza 
teşekkür ediyorum. Hepsi 
birbirinden güzel eserler ne yazık 
ki hepsini seçemiyoruz fakat 
katılım sağlayan çocuklarımıza 
Giresun Ticaret Borsası’nın 
armağanı olarak kitap hediye 
edilecek. Ödül töreni hakkında 
önümüzdeki günlerde Milli Eğitim 
Müdürlüğü kanalı ile okullarımıza 
bilgi verilecek” dedi.
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ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDAN 
BORSAMIZA ZİYARET

Giresun’un çeşitli orta öğretim 
kurumlarından öğrenciler Mart ayı 
boyunca Borsamızı ziyaret ederek 
lisanslı depo ve spot borsacılık 
hakkında bilgi edindiler.  
Borsamızın Mart ayındaki ilk 
konuk okulu 13 Mart 2018’de 
ziyaret gerçekleştiren Güre 
Ortaokulu oldu. Güre Ortaokulu 6 
ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 
bir grup, Giresun Ticaret Borsası 
tarafından yapılan ve faaliyete 
geçirilen Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası hakkında 
bilgi alarak Ticaret Borsalarının 
ve Lisanslı depoların çalışma 
şekillerini öğrendi. 
Giresun Fındık Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şirket 
Müdürü tarafından yapılan 
sunumda; Borsamız, Kuruluş 
ve genel hizmetleri, Yetkili 
Sınıflandırıcı ve Kalite Kontrol 
Laboratuvarı, Lisanslı Depoculuk, 

Sosyal ve Kültürel faaliyetleri 
hakkında bir sunum yapıldı. 
Akabinde tesis ve laboratuvar 
gezilerek, yerinde anlatım ile 
fındığın depolanmasından önceki 
aşamalar anlatıldı.Ziyaret sonunda 
katılım sağlayan öğrencilere 
günün anlam ve önemine binaen 
kitap hediye edildi.
14 Mart 2018 tarihinde bu 
kez Cumhuriyet Ortaokulu 6. 
Sınıf öğrencilerinden oluşan 
bir grup, Lisanslı Depo ve Spot 
Borsası hakkında bilgi alarak 
Ticaret Borsalarının ve Lisanslı 
depoların çalışma şekillerini 
öğrendi. Cumhuriyet Ortaokulu 
öğrencilerine de Giresun Fındık 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
A.Ş. Şirket Müdürü tarafından 
sunum gerçekleştirildi ve ziyaret 
sonunda katılım sağlayan 
öğrencilere günün anlam ve 
önemine binaen kitap hediye 

edildi. 22 Mart 2018 tarhinde 
ise Borsamızın konukları Özel 
Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri 
oldu. Özel Uğur Anadolu Lisesi 
9.Sınıf öğrencilerinden oluşan 
bir grup, Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası hakkında 
bilgi alarak Ticaret Borsalarının 
ve Lisanslı depoların çalışma 
şekillerini öğrendi. Yapılan 
sunumda; Borsamız, Kuruluş 
ve genel hizmetleri, Yetkili 
Sınıflandırıcı ve Kalite Kontrol 
Laboratuvarı, Lisanslı Depoculuk, 
Sosyal ve Kültürel faaliyetleri 
hakkında bir sunum yapıldı. 
Akabinde tesis ve laboratuvar 
gezilerek, Yerinde anlatım ile 
Fındığın depolanmasından 
önceki aşamalar anlatıldı. 
Ziyaret sonunda katılım sağlayan 
öğrencilere günün anlam ve 
önemine binaen kitap hediye 
edildi.
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Cumhuriyet Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan bir 
grup, tesis ve laboratuvarları gezdi ve yerinde anlatım ile 

Fındığın depolanmasından önceki aşamalar anlatıldı. Ziyaret 
sonunda öğrencilere hediyeler verildi. 

Özel Uğur Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci rehber 
öğretmen eşliğinde Borsamızı ziyaret ederek, Ticaret 

Borsalarının ve Lisanslı depoların çalışma şekillerini 
öğrendi. 

Güre Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan bir 
grup, tesis ve laboratuvarları gezerek lisanslı depo sürecini 

öğrendiler. Ziyaret sonunda katılım sağlayan öğrencilere 
günün anlam ve önemine binaen kitap hediye edildi. 
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ÇİKOLATA İLE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Giresun Sosyal Hizmetleri 
Destekleme Ve Geliştirme 
Derneğinin koordinatörlüğünde 
Giresun Halk Eğitim Müdürlüğü ve 
Giresun Özel İdaresi tarafından 
yürütülen, AB proje destekli, butik 
çikolata ve pasta konusunda 
bir yıl süreli mesleki eğitimi 
tamamlayarak 30 Ekim 2017 
tarihinde başarıyla mezun olan 
kursiyerlerden bir grup “biz de 
varız” dediler.
Eğitim sürecinin arkasından 
Giresun Çikolata Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifini kurarak 
işe başlayan Çikolata Şefleri, 
Giresunlu hemşerilerimize 
el yapımı çikolata lezzetini 
sunmaya başladılar. Kooperatif 
ortakları, el yapımı çikolatayı 
Türkiye’nin tamamına tanıtmayı ve 
pazarlamayı hedefliyorlar.
Dünyanın en saygın ödüllü 
çikolataları ile çifte kavrulmuş 
Giresun fındığından ürettikleri 
çikolatanın lezzeti ile dikkat çeken 
şefler, diğer yöresel ürünlerden 

GÜNDEM

kimyasal katkı ve koruyucu 
kullanmadan yaptıkları dolgulu 
çikolata ile de farklı lezzetler 
konusunda iddialı olduklarını 
gösterdiler.  
Giresun’umuzun lezzetli fındığıyla 
harmanlanmış bol fındıklı Beyoğlu, 
mediant, roche, truff ve dolgulu 

Butik çikolata ve pasta üretimi eğitimini tamamlayarak başarıyla mezun olan bir 
grup kursiyer Giresun Çikolata Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurarak Giresunlu 
hemşerilerimize el yapımı çikolata lezzetini sunmaya başladılar. 

çikolata çeşitleri yapılmaktadır. 
Dolgulu çeşitler kahveli, karamelli, 
tahinli ve birçok mevsim 
meyvelerimizle yapılmış olan bitter, 
sütlü, beyaz çikolata çeşitleri ile 
Giresunluların damak zevkine 
hitap ediyor.

Çocuklar ve büyükler için 
atölyeler
Giresun Çikolata Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi ayrıca 
çocuklar ve büyüklerin gruplar 
halinde katıldığı, çikolatayı 
kendileri yaparak eğlenceli vakit 
geçirdikleri workshoplar ile de 
hizmet veriyor.
Şefler, sevdiklerine güzel 
bir hediye vermek ve onları 
şımartmak isteyenler ile kendilerini 
ödüllendirmek isteyenlerin Giresun 
Çikolata kooperatifinin farklı 
lezzetlerini tatmalarını gerektiğini 
düşünüyorlar. Ayrıca doğum 
günleri, düğün ve diğer özel 
günlerde, ürün tanıtımlarında, 
kurumsal tanıtım ve etkinliklerde 
çikolatanın en özel ve lezzetli 
olanını tattırarak müşterilerini 
memnun edeceği konusunda 
oldukça iddialılar.   
Detaylı Bilgi için 
www.giresuncikolata.com.tr 
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FINDIKLI SABUN YAPIMINI ÖĞRENİYORLAR

Giresun Halk Eğitim Merkezi ile 
İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 
tarafından kadınların istihdama 
katılmasına yönelik hazırlanan 
proje kapsamında hediyelik 
eşya için fındıklı, ısırgan otlu, 
defneli sabun yapımı kursu açıldı. 
25 kadının 2 ay süreyle eğitim 
alacağı kursta fındıklı, ısırganlı 
sabun yapımı öğretilecek. Kursu 
tamamlayan kadınlar evlerinde 
dekoratif hediyelik sabunlar 

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü bünyesinde 
hediyelik eşya için fındıklı, 
ısırgan otlu, defneli sabun 
yapımı kursu açıldı. Kursa 
katılan kadınlar evde 
hediyelik sabun üretimi 
yaparak aile ekonomilerine 
katkı sağlamayı hedefliyor.

üreterek aile ekonomilerine destek 
sağlayacak.
Giresun Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Harun Karabürk, 
sabun yapım kursunun ilk defa 
açıldığını belirterek merkez 
olarak vatandaşlara daha fazla 
seçenek sunarak hayat boyu 
öğrenmelerine destek olmaya 
çalıştıklarını söyledi. Karabürk, 
“Bizlerin isteği vatandaşlarımızın 
ister hobi olsun ister mesleki kurs 
olsun bu fırsatı değerlendirsinler. 
320 saat sürecek bir kurs 
açtık. 25 kursiyer yaklaşık 2 ay 
eğitim alacak. Normal sabunun 
yanında yöresel ürünlerimize de 
değerlendirdik. Fındık, ısırgan 
ve defneden sabunlar denedik. 
Gayet başarılı sonuçlar aldık. 
Bu kursa katılanlar evlerinde 
dekoratif sabunlar yapabilecekler 
ve turistlere sunma imkanı 
bulacaklar. Hediyelik eşya 
satanlara katkısı olacak” dedi.

“Fındığı ön plana çıkarmaya 
çalışıyoruz”
Kurs eğitmeni Ayla Hocaoğlu 
da doğal sabun kursu ile 
Giresun’a güzel bir hediyelik eşya 
kazandırmayı amaçladıklarını 
belirterek, “Bunun için de fındığı 
ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. 
Giresun’a gelenlere hediyelik eşya 
alırken kolaylık sağlamak, kolaylıkla 
taşıyabileceği ve arkadaşlarına 
götürebileceği ürünler oluşturmaya 
çalışıyoruz. Umarım çok güzel 
sonuçlar elde edeceğiz. İlk kez 
piyasaya sunacağız. İyi olacak diye 
düşünüyorum. Bitkilerden defne, 
ısırgan kullandık. Farklı ürünlerle 
de çalışacağız. Ama ilk hedefimiz 
fındık ve bunu tanıtmak” ifadelerini 
kullandı. Kursiyerlerden Hatice 
Yaman da “Doğadan topladığımız 
bitkilerin önce suyunu çıkarttık. 
Sonra sabun yapımına başladık. 
diyerek aile bütçesine katkı 
sağlamak istediğini söyledi. 



24 - 25

GÜNDEM

FINDIK ÜRETİCİLERİNE DOKUZ YILDA 
6,8 MİLYAR LİRA DESTEK

Tarımsal destekleme kapsamında 
ilk defa Ağustos 2009’da fındık 
üreticilerine yapılan destekleme 
ödemesinin 9’uncusuna, 6 Nisan 
Cuma günü itibarıyla başlandı. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca belirlenen takvime 
göre yapılan ödemeler, dekar 
başına 170 lira alacak fındık 
üreticilerince memnuniyetle 
karşılandı. Türkiye genelinde 

Hükümetin 2009’da 
uygulamaya koyduğu “Yeni 
Fındık Stratejisi” kapsamında 
fındık üreticilerine yapılan 
alan bazlı desteklerin 
tutarı, bu sene 6 Nisan’da 
başlayan ödemelerle 
6,8 milyar lirayı buldu.

fındık üretiminin yapıldığı illerdeki 
yaklaşık 400 bin üreticiye 838 
milyon lira ödeme yapılacağı 
belirtiliyor. 2009 yılından bu 
yana “Yeni Fındık Stratejisi” 
kapsamında üreticilere verilen 
destekleme ödemesi 6,8 milyar 
liraya ulaştı. Türkiye genelindeki 
fındık üreticilerinin yüzde 95’i 
desteklemeden yararlanıyor. 
Desteklemeden en fazla yararlanan 

illerin başında sırasıyla Ordu, 
Giresun, Düzce, Sakarya, Trabzon 
ve Samsun yer alıyor. Alan bazlı 
gelir desteği ödemesinin gelecek 
yıl da devam edeceği belirtiliyor. 

DOKAP’tan Çiftçilere Solucan 
Gübresi Desteği
Öte yandan, Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığınca (DOKAP), 
Giresun’da solucan gübresi 
üretimi yapan çiftçilere 239 bin 
lira destek ödemesi yapıldığı 
bildirildi. Giresun Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, DOKAP ile 
ortak yürütülen proje kapsamında 
solucan gübresi üretimi için 
başvuran ve istenen şartları 
taşıyan 8 çiftçiye tesislerin 
kurulumu için 239 bin 720 lira 
tutarında destekleme ödemesi 
yapıldığı belirtildi. DOKAP 
tarafından finanse edilen proje 
kapsamında ikinci yıldan itibaren 
her bir üreticinin ortalama 30’ar 
ton olmak üzere toplamda 240 
ton solucan gübresi üretimi 
hedefleniyor. Açıklamada, 
“Projenin hayata geçirilmesi ile 
kırsalda faaliyet gösteren çiftçi 
ailelerimizin sosyoekonomik 
açıdan kalkınmaları amaçlanmış 
olup, sürdürülebilirliği 3 yıl süreyle 
il müdürlüğümüz tarafından takip 
edilecektir” denildi.
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SOĞUĞA DAYANIKLI FINDIK ÇEŞİDİ 
GELİŞTİRİLECEK

Fındık Araştırma Enstitüsü, 
fındık çeşitlerinin soğuğa 
dayanıklılıkları test ederek 
belirlenecek genotiplerden yeni 
bir çeşit ortaya çıkartmak üzere 
çalışma başlattı. Enstitünün 
“Fındıkta Soğuklara Dayanıklılık” 
başlıklı projesinin 4 yıl sürmesi 
ve çalışmanın sonucunda 
belirlenecek soğuğa dayanıklı 
yeni çeşit ile üreticilerin don 
mağduriyetinin giderilmesi 
hedefleniyor.
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Aysun Akar, iklim değişikliğinin 
fındık tarımını da olumsuz 
etkilediğini söyledi. Mevsimsel 
değişikliklerin fındık üzerinde son 
derece etkili olduğunu belirten 
Akar, özellikle kış aylarında 
sıcaklıkların mevsim normallerinin 
üzerinde olması, ilkbahar 

Fındık Araştırma Enstitüsü 
tarafından yürütülen proje 
kapsamında yaklaşık 30-
40 fındık çeşidi teste tabi 
tutularak, elde edilen 
genotiplerden soğuğa 
dayanıklı yeni bir tür 
geliştirilecek.

geç donlarının yaşanması, 
yağmurun düzensiz yağması 
ve yaz aylarında görülen aşırı 
sıcaklıkların hem kaliteyi hem 
de verimi düşürdüğünü anlattı. 
Akar, bu sıkıntılardan hareketle 

özellikle ilkbahar geç donlarına 
karşı bir proje hazırladıklarını 
dile getirerek, “Bu projede 
kurumumuzdaki gen kaynakları 
bahçesinde bulunan bazı 
fındık genotiplerini, önemli 
bazı fındık çeşitlerimizi, aynı 
zamanda bazı bölgelerimizde 
gözlemleyeceğimiz fındık 
genotiplerini kullanarak soğuğa 
dayanıklılıklarını test edeceğiz” 
diye konuştu.
Proje ile soğuğa en dayanıklı 
fındık çeşidini veya genotipini 
bulacaklarını ifade eden Akar, 
bu genotipler üzerinde ıslah 
çalışmaları yaparak, üreticiyi 
mağdur eden ilkbahar geç 
donlarına karşı yeni bir fındık 
çeşidi ortaya çıkaracaklarını 
söyledi. 



26 - 27

Gündem

GİRESUN’UN YATIRIM ARAZİLERİ 
ENVANTERİ HAZIRLANDI

Giresun il merkez ve ilçelerde 
bulunan mülkiyeti Hazine’ye, 
belediyelere, özel idarelere ve 
köy tüzel kişiliklerine ait yatırım 
arazileri envanteri hazırlanarak 
www.giresunyatirim.gov.tr internet 
sitesi üzerinden yatırımcılar ve 
ilgili kuruluşların bilgisine sunuldu. 
Söz konusu internet sitesinde 
“Diğer Araziler” başlığı altında 
Giresun’da bulunan vakıf arazileri, 
mesire yerleri, tabiat parkları ve 
turizm merkezlerine ait bilgiler de 
yer alıyor.
Proje kapsamında; köy tüzel kişiliği, 
belediye ve kamu kurumlarına ait 
633 adet Arsa; 578 adet kapalı 
okul, 44 adet kagir ev, bina ve 
yapı; “diğer araziler” menüsünde 
ise 110 adet vakıf arazisi, 16 adet 
mesire yeri, 6 adet tabiat parkı, 4 

adet turizm merkezi, 3 adet tarım 
müdürlüğü arazisinin girişi yapıldı. 
Böylece internet sitesinde toplam 
bin 393 adet yatırım arazisinin 
envanter bilgisine yer verilmiş oldu. 
Yatırım arazilerine ait envanter 
listesinden gayrimenkule ait 
mülkiyet bilgisi, ada/pafta/parsel 
bilgisi, yüzölçümü, fotoğrafları, 
mevkii bilgisi, sayısal haritaları, 
kadastro genel müdürlüğüne 
ait (parsel sorgulama) bilgileri 
ve Google maps üzerinden 
konumlandırılmasına ulaşılabiliyor.
Projenin sunumu ile ilgili bir 
açıklama yapan Giresun Valisi Vali 
Harun Sarıfakıoğulları “Yeni Teşvik 
Sisteminde ilimizin 5. Bölge olması 
ile Genel Teşvik Uygulamaları, 
Bölgesel Teşvik Uygulamaları 
ve Büyük Ölçekli Yatırımların 

Teşviklerinden yararlanmayı ve 
azami ölçüde fayda sağlamayı 
hedef haline getirdik. Ayrıca Ordu-
Giresun havalimanının varlığı ile 
bölgemizin yatırımcılar açısından 
daha cazip hale geldiği ve son 
zamanlarda turizm yatırımları için 
Arap iş adamları başta olmak 
üzere yurt içi ve yurt dışından 
yatırımcı çekmek için çalışma 
başlattığımız bu günlerde elimizde 
doğru ve güncel bir kaynak olarak 
sunabileceğimiz Yatırım Arazileri 
E-envanteri çalışmasının önemi bir 
kez daha artmıştır” dedi. 
Vali Sarıfakıoğulları, projenin 
DOKA Giresun Yatırım Destek 
Giresun Yatırım Destek ve Tanıtım 
Stratejisi 2017 Yılı Eylem Planının 
yöneldiği sorun alanındaki çözüme 
katkı sağladığını ifade etti.

Giresun’da yatırım 
yapmak isteyenlere 

rehberlik hizmeti 
görmek amacıyla, 

ilimizde yatırıma uygun 
alanların tespit edildiği 

envanter çalışması 
tamamlandı.
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GİRESUN İLİNİN NÜFUSU AZALDI 
MERKEZ İLÇENİN NÜFUSU ARTTI 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı adrese dayalı nüfus 
istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in 
1 Şubat 2018 tarihinde yaptığı 
açıklamaya göre Türkiye genel 
nüfusu bir önceki yıla göre 995 
bin 654 kişi artışla 80 milyon 810 
bin 525 kişi oldu.
Bir önceki yıl 107 bin 953 kişi 
olan Giresun Merkez Belediye 
nüfusu 2017 yılında 112 bin 
415 kişiye yükseldi. 2016 
yılında 444 bin 467 kişi olan 
ilin genel nüfusu ise 7 bin 74 
kişi azalarak 2017 yılında 
437 bin 393 kişi oldu. Giresun 
Belediye Başkanı Kerim Aksu, 

Giresun Merkez nüfusunun yüzde 
4 oranında artış göstermesinin 
sevindirici olduğunu, bunun 
yanında il genel nüfusunun 7 
bin 74 kişi azalmasının üzücü 
olduğunu söyledi. Başkan Aksu, 
gerçek nüfusun belirlenmesinin 
önemli olduğunu, gerçek dışı 
kayıt yapılmasının devlet işleyişi 
açısından sakıncalı olduğunu 
hatırlattı. Aksu; “Her zaman 
söylüyoruz. Nerede yaşıyorsanız 
nüfus kaydınız orada olmalıdır. 
Bu konuda hassas davranan, 
vatandaşlık görevini dürüst şekilde 
yerine getiren Giresunlulara 
teşekkür ediyorum” dedi.

Adrese dayalı nüfus sayımı 2017 yılı verileri açıklandı. 
Giresun merkez belediye nüfusu bir önceki yıla göre 5 bin 
562 kuşu artarak 112 bin 415 kişi olarak açıklandı.

Giresun ilinin ve merkezinin 
nüfus seyri

il nüfusu merkez nüfusu

2011 419.498 101.107

2012 419.555 100.712

2013 425.007 102.307

2014 429.984 105.748

2015 426.686 107.075

2016 444.467 107.953

2017 437.393 112.415

ilçe merkezlerinin 2017 nüfusu

Merkez 112.415

Bulancak 44.900

Espiye 23.104

Görele 17.803

Tirebolu 17.558

Şebinkarahisar 13.921

Keşap 11.429

Dereli 8.921

Piraziz 8.042

Eynesil 7.645

Yağlıdere 6.915

Alucra 4.983

Güce 3.972

Çamoluk 3.514

Doğankent 3.252

Çanakçı 2.263
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TÜRKİYE 2017 BÜYÜME ORANIYLA 
G20, AB VE OECD’YE FARK ATTI
Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3; 2017 genelinde ise yüzde 7,4 
oranında büyüme gösterdi. Kişi başına düşen gelir de 10 bin 597 dolar oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yıl 
yakaladığı yüzde 7,4’lük büyüme 
oranıyla G20, Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD), 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine fark 
attı. AB ortalamasının yaklaşık 3 
katı büyüyen Türkiye, dünyanın en 
hızlı gelişen ekonomilerinden Çin 
ve Hindistan’ı geride bırakarak 
G20’de zirvede yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
OECD verilerinden derlenen bilgi-
lere göre, Türkiye ekonomisi geçen 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4, 
ikinci çeyreğinde yüzde 5,4 ve 
üçüncü çeyreğinde yüzde 11,3’lük 
büyüme kaydetti. Gayrisafi Yurt İçi 
Hasıla (GSYH) artışının 2017’nin 
son çeyreğinde yüzde 7,3 olarak 
gerçekleşmesiyle Türkiye ekonomi-
si geçen yılı yüzde 7,4’lük güçlü 
büyüme performansıyla tamamladı.
Türkiye, bu büyüme oranıyla söz 
konusu dönemde G20 ülkeleri 
arasında lider olurken, OECD 
ve AB ülkeleri arasında ise ikinci sı-
rada yer aldı. Aynı dönemde Euro 
Bölgesi’nde büyüme yüzde 2,3, 
AB’de ortalama yüzde 2,4 olarak 
gerçekleşirken, Türkiye, büyüme 
hızıyla bu bölgelerin çok üstünde 
performans sergiledi.

G20’de lider
Avrupa’da geçen yıl en fazla 
büyüme kaydeden ülke İrlanda 
oldu. İrlanda söz konusu dönem-
de yüzde 7,8 büyüme başarısı 
yakaladı. Bu ülkeyi yüzde 7,4 ile 
Türkiye ve yüzde 7 ile Romanya 
izledi. Avrupa’nın önde gelen 
ekonomilerinden Hollanda bu dö-
nemde yüzde 3,1, Almanya yüzde 
2,2, Fransa yüzde 1,8 ve İngiltere 
yüzde 1,7 büyüdü. Büyümede en 
zayıf performansı gösteren Avrupa 

ülkeleri ise yüzde 1 ile İsviçre, 
yüzde 1,4 ile Yunanistan ve yüzde 
1,5 ile İtalya oldu.
Türkiye ekonomisi geçen yıl kay-
dettiği büyüme başarısıyla dünya 
ekonomisinin yüzde 85’ini oluştu-
ran G20’de lider konuma yükseldi. 
Söz konusu dönemde G20’nin 
yıllık ortalama büyümesi yüzde 
3,8 olurken, dünyanın en büyük 
ekonomilerinden Çin yüzde 6,8, 
Hindistan yüzde 6,4 büyüme gös-
terdi. Dünyanın en güçlü ekonomisi 
ABD’nin bu dönemdeki büyüme hızı 
yüzde 2,3 oldu.

GSYH 3,1 trilyon lira oldu
Üretim yöntemine göre dört dönem 
toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
2017 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 7,4 arttı. Üretim yöntemine 
göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 
19 artarak 3 trilyon 104 milyar 
907 milyon TL oldu. Gayrisafi 
yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyet-
ler incelendiğinde; 2017 yılında 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak 

tarım sektörünün katma değeri yüz-
de 4,7, sanayi sektörü yüzde 9,2, 
inşaat sektörü yüzde 8,9 oranında 
artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetlerinin toplamından oluşan 
hizmetler sektörünün katma değeri 
ise yüzde 10,7 oranında artarak 
ilk sırayı aldı. 2017 yılında kişi 
başına GSYH cari fiyatlarla 38 bin 
660 TL ve 10 bin 597 dolar olarak 
hesaplandı.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi 
hasıla tahmini, 2017 yılının dördün-
cü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak (2009=100) yüzde 
7,3 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise 
yüzde 19 artarak 889 milyar 231 
milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi 
hasılayı oluşturan faaliyetler ince-
lendiğinde; 2017 yılının dördüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; tarım sektörü top-
lam katma değeri yüzde 6, sanayi 
sektörü yüzde 8,8 ve inşaat sektörü 
yüzde 5,8 arttı. Hizmetler sektörü-
nün katma değeri ise yüzde 9 arttı.



Giresun Ticaret Borsası

ŞİRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY
Şirket kuruluş işlemleri artık başka bir yere gitmeye gerek kalmadan, sadece odalarda faaliyet 
gösteren ve ‘tek durak ofis’ olarak tasarlanan ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak. 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ koordinas-
yonunda YOİKK çalışmaları bünye-
sinde yürütülen çalışmalar netice-
sinde şirket kuruluşlarında yaşanan 
bürokrasiyi bitiren düzenlemeler 
yürürlüğe girdi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 
odalarda faaliyet gösteren ticaret 
sicil müdürlükleri ‘tek durak’ haline 
geldi. Şirket kurmak isteyen girişimci 
tek tıkla tek noktada bütün işlerini 
halledebilecek. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, ticaret 
hayatına yeni girecek müteşebbisle-
rin önündeki engelleri kaldırmak için 
uğraş verdiklerini vurgularken, “Risk 
alacak, istihdam sağlayacak ve kat-
ma değer sağlayacak girişimcinin iş-
tahını, yüksek maliyetler ve gereksiz 
prosedürlerle yok etmek istemiyoruz. 
Bu noktadaki sıkıntıları masaya ya-
tırdık ve önerilerimizi Hükümetimiz 
ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız 
Recep Akdağ’ın desteği ile be-
lirlenen yol haritası dâhilinde 
çıkarılan Kanun ile çok önemli bir 
adım atıldı” dedi. Türkiye’nin şu 
anda Dünya Bankası’nın şirket 
kuruluş işlemleri sıralamasında 
80’inci sırada olduğunu ifade eden 

Hisarcıklıoğlu, yapılan bu düzenle-
melerle Türkiye’nin ilk 10’a gire-
ceğini söyledi. TOBB Başkanı, bu 
önemli değişimin gerçekleşmesinde 
destek veren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci ile ilgili tüm 
Bakanlara teşekkür etti.

Uzun işlemler yerine, ‘tek tık 
tek durak’ anlayışı geldi
Tescil işlemlerinin nihai olarak 
odaların bünyesindeki ticaret sicili 
müdürlüklerinde gerçekleştiğini ha-
tırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
yapılan çalışmaları ve süreci şöyle 
anlattı: “Şirket kurmak için uzun 
işlemler vardı. MERSİS’e giriş yapıp 
şirket sözleşmesi oluşturuluyor. 
Sermaye blokajı ve Rekabet Kurumu 
payını ödemek için bankaya gidi-
liyordu.  Noterde imza tasdiki ve 
imza beyannamesi yaptırılıyordu. 
Odaya gelinip kayıt, tescil ve ilan 
işlemleri gerçekleştiriliyordu. Notere 
gidip ticari defterlerin açılış tasdiki 
yaptırılıyordu. Ticaret sicili müdürlük-
lerinde kâğıt ortamında doldurulan 
işe başlama bildirimi vergi daireleri-
ne gönderiliyor ve yoklama memuru 

bekleniyordu. Yoklama memuru 
iş yoğunluğuna göre bazen ertesi 
gün, bazen bir hafta sonra ancak 
yoklamayı gerçekleştirebiliyordu. 
Yoklama memuru onay verince vergi 
kimlik numarası oluşuyor, daha 
sonra fatura bastırıp ticari faaliyete 
başlanabiliyordu. Ayrıca SGK’ya 
kuruluş bildirim formu iletilmesi gere-
kiyordu, bu bildirim formu yine kâğıt 
ortamında ticaret sicili müdürlüğüne 
iletiliyor ticaret sicili müdürlüğü de 
10 gün içerisinde SGK’ya iletiyordu. 
Tüm bu süreçler artık geçmişte kaldı. 
Yeni dönem çok farklı. Hükümetimiz, 
yaşanan sıkıntıların çözümü nokta-
sında güçlü bir irade ortaya koydu. 
Sekiz prosedürden oluşan şirket 
kuruluş süreci tek prosedüre indi-
rilmiş oldu. Yapılan düzenleme ile 
şirket kurmak isteyen kişi; MERSİS’e 
girecek ve odaya gelecek.
Böylece; Tek Tık, Tek Durak ile şirket 
kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış, ver-
gi ve sosyal güvenlik kaydı yapılmış, 
ticari defterleri tasdik edilmiş, oda 
kaydı tamamlanmış olarak Oda’dan 
ayrılmış olacak.”

İşlemler elektronik ortamda
Şirket kuruluşlarında nihai hedefin 
elektronik ortamda şirket kuruluşu 
ve tüm şirket işlemlerinin elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu konuda 
TOBB’a kanunla verilmiş görevler 
olduğunu ve üzerlerine düşen bu 
görevler kapsamında Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalıştık-
larını kaydetti.
Dünyadaki iyi uygulamaların tümü-
nün, ‘işlemlerin tek noktada sonuç-
landırılması’ prensibi ile şekillen-
diğini belirten TOBB Başkanı, “Biz 
de yabancı yatırımcının ülkemize 
gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi 
teşvik etmek istiyorsak prosedürleri 
ve maliyetleri azaltmak durumunday-
dık” diye konuştu.
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NEFES KREDİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Aylık 0,99 faiz/kar payı ve 12 ay vade imkânı ile iki üç ay içerisinde yaklaşık 50 bin KOBİ’nin 
faydalanması beklenen TOBB Nefes Kredisi için imzalar atıldı.

TOBB’un öncülüğünde, Oda ve 
Borsaların katkılarıyla gerçekleş-
tirilecek yeni Nefes Kredisi için 
imzalar Başbakan Binali Yıldırım, 
Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı-
mıyla İzmir’de atıldı.
Aylık 0,99 faiz/kar payı ve 12 ay 
vade imkânı ile iki üç ay içeri-
sinde yaklaşık 50 bin KOBİ’nin 
faydalanması beklenen TOBB 
Nefes Kredisine; Ziraat Bankası, 
Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, 
Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım 
aracılık edecek.
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, imza töreninde 
yaptığı konuşmada, 2017 yılın-
da başlattıkları, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Finansmanda 
İnovasyon” adını verdiği Nefes 
Kredisi’ni 2018 yılında devam 
ettirmek üzere bir araya geldik-

lerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Geçtiğimiz sene TOBB-Ziraat 
Bankası-Denizbank ve KGF olarak 
çıktığımız yola bu sene Halkbank, 
Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat 
Katılım bankaları da katıldı. Artık 
daha güçlü yürüyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında 
Başbakan Yıldırım’ın himayesinde 
başlattıkları Nefes Kredisi’ni bugün 
yeniden başlattıklarını ifade ede-
rek, “Piyasada olumsuz hava oluş-
turmaya çalışanlara inat, ‘TOBB, 
365 Odam ve Borsam, Ziraat 
Bankası, Denizbank, Halkbank, 
Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat 
Katılım ve KGF olarak buradayız’ 
diyoruz. Burada tüm banka genel 
müdürlerine yaptıkları önderlik için 
çok teşekkür etmek istiyorum. Yine 
oda ve borsalarımızın başkanları 
ve yönetim kurullarına teşekkür 
etmek istiyorum. Tüm kaynaklarını 
üyeleri için seferber ettiler” şeklin-
de konuştu.
Türk müteşebbisinin ve KOBİ’lerinin 
asli temsilcisi olan tüm oda ve 
borsalar ile gurur duyduğunu 

belirten Hisarcıklıoğlu, “Onlar 
sayesinde 2-3 ay içinde 50 bin 
KOBİ’mize 5 milyar lira kredi imka-
nı sağlamış olacağız. Sağ olsun 
Sayın Başbakanımız da projemizi 
2017 yılında başladığımız ilk 
günden bu yana çok yakından 
takip etti. Geçen sene olduğu gibi 
bugün de bizlere moral vermek 
için bu imza törenini himayeleri-
ne aldı. Biz de Türk özel sektörü 
olarak Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakanımızın başlattığı kredi 
faizlerinin düşürülmesi politikasına 
elimizden geldiğince destek vermiş 
olmaktan çok mutluyuz” dedi.
TOBB Başkanı bu proje ile 
2017’de % 7.4 ile G20’nin büyü-
me rekorunu kıran Türk ekonomi-
sinin 2018’de de yeni rekorlara 
koşmasına katkı sağlayacaklarını 
vurguladı.

“KOBİ’lerin cüssesi küçük 
katkısı büyük”
Başbakan Binali Yıldırım da geçen 
sene kullandırılan nefes kredisinin 
dönüşünün Türkiye ortalamasından 
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10 kat daha fazla olduğunu, binde 
birin altında gerçekleştirdiğini 
belirtti. Bu oranın normalde 2,9 
olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 
şöyle konuştu: “Burada binde bir 
yani hiç batak yok, sağlam para, 
çünkü KOBİ’ler sağlam. KOBİ’ler 
sözüne sadık işletmelerdir, diğer-
leri sağlam değil demek istemiyo-
rum. Onların hacmi çok büyük, 
büyük işler yapıyorlar. KOBİ’lerin 
cüsseleri küçük ama ekonomiye 
katkıları büyük. Daha yaygın bir 
tabana hizmet veriyorlar. Burada 
krediden daha çok insan daha 
çok şirket yararlansın diye 200 
bin lira, bir ölçü koymuşlar, bence 
makul. Bu bir yatırım değil, mevcut 
işletmelerin çarkı çevirmek için 
işletme ihtiyaçlarını karşılaşmak 
için bir katkıdır.”
Yıldırım, geçen seneki yüzde 
7,4’lük büyümenin durup dururken 
gerçekleşmediğini vurgulayarak 
“Bunun arka planı var. 2017’nin 
başında bir çok tedbir aldık. 
Çünkü 2017’nin zor geçeceğini 
biliyorduk. Bunlardan bir tanesi-
ni sadece söyleyeceğim. Kredi 
Garanti Fonu (KGF) sistemini 
devreye soktuk. Yani hazine alınan 
kredilerin bir kısmına garanti veri-
yor ve bu şekilde 221 milyar 400 
bin KGF marifetiyle kredi kullanıl-
mış. İşletmeler büyüme planlarını 
gerçekleştirdiler.” bilgisini verdi.
Bunun dışında 290 bin işletmeye 
KOSGEB imkanının sağlandığı-
nı aktaran Başbakan Yıldırım, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani 
KOSGEB’lerden verilerin krediler 
daha cazip, orada faiz yok. 50 
bin liraya kadar para verdik, 
3 yıl süreyle. Toplam 690 bin 
müteşebbise kredi sağladık. Zaten 
TOBB’un 1 milyon üyesi var, 
yarıdan fazlasına yüzde 70’ine 
kredi sağlamışız, destek vermişiz. 
Parasal olarak KOBİ’leri dahil 
ettiğimizde sağlanan kredi imkanı 
1. Nefes Kredisinde 250 milyara 
yaklaşıyor, net rakam 243 milyar. 
Ekonomiye 243 milyarın birden 
girmesi ne demek, çarkların daha 
hızlı dönmesi demek, üretimin 

daha fazla artması demek, üretim 
artınca ihracatın artması demek, 
daha çok vatandaşımızın iş, aş 
bulması demek.”
Yıldırım, geçen yıl ‘Türkiye’nin krizi 
kaldıramayacağının’ söylendiğini 
hatırlatarak, şu ifadeleri kullan-
dı: “Türkiye bu krizi kaldıramaz, 
Türkiye yandı, öldü, bitti diyenler 
mosmor oldu. Şimdi bunların kötü 
alışkanlıkları bitmez, bu sene 
bozuk plak ya, tekrar başa aldılar. 
Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. 
‘Türkiye 2018’de bu işin içinden 
zor çıkar, şöyle olacak, böyle 
olacak.’ sipariş raporlar, değerlen-
dirmeler, ekonomi üzerine moral 
bozucu söylemler. Bunların hepsi 
bize yabancı değil, tanıdık sesler, 
tanıdık yüzler. Ama burada bir şey 
söyleyeceğim, bu ülkenin başbaka-
nı olarak söylüyorum. Şartlarımızın 

çok kolay olmadığını biliyoruz 
çünkü biz büyük bir mücadele 
veriyoruz. Sadece ülkemizin kal-
kınması için değil, bölgemizdeki 
mazlum ve mağdur halkların da 
hamisi olarak tarihi bir mücadele 
veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde bu mücadeleyi veriyo-
ruz ama bütün bunlara rağmen hiç 
merak etmesinler. Türkiye ekonomi-
si sürdürülebilir büyümeye devam 
edecek, buradan ilan ediyorum. 
Efendim ‘ekonomiyi soğutun’. 
Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa 
hasta olursun. Soğumayacak, terle-
meye, üretmeye devam edeceğiz. 
Onun için bu destekleri veriyoruz.”
Nefes kredisinin bu noktaya 
gelmesinde 8 kuruluşun emeğinin 
olduğunu bildiren Binali Yıldırım, 
şunları kaydetti: “Bugün bu esnaf-
larımızla, işletmelerimizle paylaşı-
yoruz. İşletmelerimiz, pazartesiden 
itibaren gidip, başvuruların yapa-
bilir ve kredilerini alabilir, hayırlı 
uğurlu olsun. Bakın değerli banka 
genel müdürleri KGF yine devrede, 
garantilerini veriyor, vatandaşın 
kendi öz kaynağı da var, onun için 
teminatlarda lütfen ölçülü olalım. 
Yani hiç teminat yokmuş gibi, bire 
iki, bire üç teminat alma cihetine 
gitmeyelim. Yarın bir gün riske 
girince bütün bu işletmeler ne ola-
cak, siz de zincirleme aynı şekilde. 
Onun için sürdürmeyi, yaşatmayı 
esas almalıyız ve teminatlarda da 
makul ölçüler içinde kalmalıyız.”
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130 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM 
TEŞVİK pAKETİ
Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 19 firmaya ait 
23 projeyle ilgili teşvik belgeleri verildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, ihracat ve eko-
nomiye ciddi katkı sağlaması 
beklenen Proje Bazlı Yatırım 
Teşvik Sistemi, Beştepe Millet 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla kamuoyu 
ile paylaşıldı. Sertifika almaya 
hak kazan 19 firmanın 23 pro-
jesine Proje Bazlı Yatırım Teşvik 
Belgesi verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin birer konuş-

ma yaptığı törene kamu ve iş 
dünyasından iki bin kişi katıldı.
İstihdam yaratacak
Törende katılımcılara hitap eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elini 
taşın altına koyan iş dünyamızın 
temsilcileriyle omuz omuza ülke-
mizi hedeflerine ulaştırana kadar 
durmayacağız. Atalarımız, ‘at 
binenin, kılıç kuşananın’ der. Biz 
bu anlayışla ülkemizi yönetirken, 
aynı yaklaşımla yatırım yapan 
üreten iş dünyamızı da takdirle 
karşılıyoruz” şeklinde konuştu.
Bu yatırımlar sayesinde, 34 bin 
111 doğrudan, 134 bin de do-

laylı istihdamın ortaya çıkacağı-
na dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, firma sahiplerine ve 
yöneticilerine, Türkiye’nin geliş-
mesine, büyümesine, hedeflerine 
doğru ilerlemesine sağladıkları 
katkılar dolayısıyla teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
yatırımlar aracılığıyla ihracata 
6 milyar 318 milyon dolarlık 
katkı sağlanırken, ithalatın da 12 
milyar 312 milyon dolar aza-
lacağını belirtti ve geçen yıl 47 
milyar dolara ulaşan cari açıkta 
19 milyar dolarlık bir iyileşme 
yaşanacağını kaydetti. 
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İhracata 6 milyarlık 
katkı sunacak
Başbakan Binali Yıldırım, 
“Türkiye yatırıma, ihracata daya-
lı bir büyüme sürecine girmiştir” 
diye konuştu.
Yıldırım, “2017 yılının yatırımlar-
da yüzde 81 oranında bir artışla 
kapattık. Şimdi ulaştığımız bu 
rekor seviyeyi teknolojik değişim 
hamlesi ile taçlandırmak. Burada 
en önemli aracımız kendi kay-
naklarımız ile sağlamak olacak. 
Biz Türkiye olarak Sanayi 4.0 sü-
recini ıskalamamak sürecindeyiz. 
Zamanın ruhunu en iyi okumak 
zorundayız. Teknolojik gelişme 
ile birlikte ülkemizin rekabet 
gücü de artacak” değerlendir-
mesini yaptı. Yıldırım, “Son 16 
yılda ülkemiz yabancı doğrudan 
yatırımda 180 milyar doların 
üzerine çıktı” bilgisini paylaştı.
“Bu pakette birçok yenilikler var” 
diyen Yıldırım şunları söyledi: 
“Bu paket 135 milyar TL yatırım 

hacminde ve 34 bin doğrudan 
134 bin dolaylı istihdam sağla-
yacak. İhracatımıza 6 milyar lira 
üzerinde ilave bir katkı olacak. 
İhracata sağladığı yararların 
yanı sıra cari açığı da 19 milyar 
lira azaltacak bir proje paketi. 
Kısacası bu projeler hayata geçti-
ğinde cari açığımız, ihracat artışı 
ve ithalattaki azalma dolayısıyla 
25 milyar dolar lehimize gelişmiş 
olacak” ifadelerini kullandı.
 
Yatırıma katılan şirketle-
rin çoğu ya yabancı ya da 
yabancı ortaklı 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
“Yatırıma katılan şirketlerin çoğu 
ya yabancı ya da yabancı or-
taklı. Bu da Türkiye’ye yatırımın 
sürdüğünü gösteriyor” dedi.
Türkiye’nin, bir yandan altyapı 
seferberliği gerçekleştirirken 
diğer yandan milli gelirini 850 
milyar doların, ihracatını da 160 
milyar doların üzerine çıkarmayı, 
böylelikle dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisi olmayı başardığına 
dikkati çeken Zeybekci, “Enerji 
ve ham madde kaynaklarını 
başkalarının kontrol ettiği, bilgi, 

teknoloji, marka, patent hakları-
nın başkasına ait olduğu, tüketim 
alışkanlıkları başkaları tarafın-
dan belirlenen, dağıtım kanal-
ları başkalarının kontrolünde ve 
finans imkanları başkalarının el-
lerinde olan bir ekonomi ortamın-
da, Türk mucizesini başarmanın 
sihirli formülü, milletin kesintisiz 
iktidarı ve Cumhurbaşkanımızın 
yılmak bilmeyen liderliği ve az-
miydi” ifadesini kullandı.
Sanayi devriminden beri, 
Türkiye’de yüksek ve orta-yüksek 
teknolojide yatırımların yete-
rince yapılamadığını belirten 
Zeybekci, şöyle devam etti:
“Sonuç olarak teknoloji seviye-
si yüksek ürünleri, enerji, ham 
madde ve ara malını her daim 
dışarıdan almış ve sonuç olarak 
cari açık vermişiz. İşte bu kısır 
döngüyü kırmak, önemli bir adı-
mın atıldığına şahitlik etmek için 
buradayız. Dünya her alanda 
bir teknoloji devrimi yaşıyor. Bu 
devrimi kaçırmamak için Proje 
Bazlı Teşvik Sistemi, Türkiye’nin 
global ekonomide etken ve 
güçlü bir şekilde ‘Ben de varım.’ 
cevabıdır.”
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Fiskobirlik’te yeni 
hedeF markalaşmak
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Lütfi Bayraktar yeniden yapılanma 
dönemini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Şimdi öncelikli hedefimiz, markalaşmadır. 
Yurt dışına katma değeri yüksek mamuller ihraç ederken yurt içinde ise amacımız ürün 
gamımızı genişletmek ve yurt çapında yaygınlaşmaktır” dedi. Bayraktar bir başka hedefi de 
organik tarım olarak açıkladı.
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Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1937 yılında “fındık 
başta olmak üzere belli başlı 
ürünlerimizi ilgilendiren birlikler 
kurulmalı” talimatının ardından 28 
Temmuz 1938’de hayata geçen 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği ya da kısa adıyla Fiskobirlik, 
her dönem Türk fındığı için çok 
önemli bir kurum olageldi. 
Ancak Dünya Bankası ve IMF poli-
tikalarının dayatmasıyla geçmişte 
ekonomik buhrana sürüklenen 
tarım kooperatifleri ve Fiskobirlik, 
son yıllarda yaptığı atılımlarla geç-
mişteki misyonuna sahip çıkarak 
yeniden üreticilerin sesi olmayı 
başardı. Bu gelişmede kuşkusuz 
2007 yılında kendi deyimi ile 
“zor bir dönemde görev veri-
len” Yönetim kurulu Başkanı Lütfi 
Bayraktar’ın büyük payı var. 
Fındık Dergisi olarak siyasi ve 
ekonomik açıdan sıkıntıya düşmüş 
bir kuruluşu ayağa kaldırmayı 
başaran, ardından da iç ve dış 
piyasada önemli bir aktör haline 
gelmesine öncülük eden Bayraktar 
ile fındıkla ilgili tüm gerçekleri 
enine boyuna konuştuk. 

Sayın Bayraktar, öncelik-
le Dünyada ve Türkiye’de 
fındık üretimini değerlendi-
rerek Türkiye için fındığın 
önemini anlatabilir misiniz?
Öncelikle Türkiye kayıtlarından 
bahsetmek isterim. Bakanlar 
Kurulunca resmi olarak ilan edilen 
16 il, 123 ilçede 700 bin hektarlık 
alanda fındık tarımı yapılmaktadır. 
Fındık yoğun olarak Karadeniz 
Bölgesinde yetiştirilmekle birlikte 
Türkiye’nin 53 ilinde (ticari amaçla 
olmasa da) üretimi yapılmaktadır. 
Karadeniz Bölgesinde 500 bin 
fındık üreticisi ortalama yılda 600-
650 bin ton fındık üretimiyle iştigal 
etmektedir. Bölgenin en önemli 
geçim kaynağı olan bu ürün, doğ-
rudan ve dolaylı olarak 8 milyon 
kişiyi ilgilendirmektedir.
Ülkemiz tarım ürünleri ihracatımı-
zın yaklaşık yüzde 20’sini fındık 
ve mamulleri oluşturmaktadır. Şunu 

da eklemek isterim ki, diğer ihraç 
ürünlerimiz içerisinde de (Çikolata 
ve şekerli ürünler, dondurma, unlu 
mamuller vs.) fındığımız kullanıl-
maktadır. Dolayısıyla, yüzde 5 
civarında da dolaylı katkısı vardır. 
Fındık ve fındık mamulleri ticaret ve 
sanayisinde ise, 15 bin doğrudan, 
25 bin kişiye de dolaylı (tarım çift-
çiliği istihdamı hariç) istihdam sağ-
lamaktadır. Her şeyden önemlisi 
ise, diğer sanayi ihraç mallarımıza 
göre kıyaslandığında, ara malı ve 
ithal girdisi olmadan, döviz getirisi 
sağlayan önemli bir ürünümüz 
olduğu unutulmamalıdır. 
Dünya genelini değerlendirdiği-
mizde, Fındık; bademden sonra 
en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert 
kabuklu meyvedir. Fındığın kültür 
çeşitleri; Türkiye, İtalya, İspanya, 
ABD, Gürcistan, Azerbaycan ve 
Fransa’da ağırlıklı olarak yetişti-
rilmektedir. Bu ülkelerin yanı sıra 
Yunanistan, Portekiz, Avusturya, 
Belarus, Polonya, Romanya, 
Estonya, Slovenya, Slovakya, 
Hırvatistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Özbekistan, Ukrayna, Moldova, 
Rusya Federasyonu, Çin, İran, 
Şili, Avustralya, Tunus, Suriye, 
Kıbrıs, Arjantin, Yeni Zelanda ve 
Kamerun gibi ülkelerde de az da 
olsa fındık üretilmekte ve üretimin 

artırılmasına yönelik çalışmalar ya-
pılmaktadır. Dünya fındık üretimi, 
1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin 
ton civarında iken, son yıllarda 1 
milyon tonu geçmiştir. Türkiye’den 
sonra en çok fındık üreten ülke-
ler, İtalya (110.000), Gürcistan 
(50.000), Azerbaycan (45.000), 
ABD (40.000), Fransa (35.000), 
İspanya (15.000) olup, Türkiye 
dışındaki üretimin yıllık ortalama 
250-300 bin ton olduğu bilinmek-
tedir.

Fındık üretiminde yaşanan 
temel sorunlar nelerdir? Bu 
sorunların çözümü için ne 
gibi adımlar atılması gerek-
mektedir?
Ülke olarak, en büyük eksikliğimiz 
tarım politikalarını kısa, orta ve 
uzun vadeli oluşturamamaktan 
geçmektedir. Çok geriye gitmeden 
son 10 yıllık fındık politikaları de-
ğerlendirildiğinde, kabuklu fındığın 
kilogram fiyatının en düşük 4-5 TL, 
en yüksek 18-20 TL olduğu görül-
mektedir. Bu fiyatlar karşısında 
sanayici nasıl yatırım yapabilir ve 
pazar politikasını istikrarlı şekilde 
oluşturabilir? İç piyasadaki çiftçiler 
ise, düşük fiyat dönemlerinde ma-
liyetler altında ezilmekte fındık ta-
rımından gittikçe uzaklaşmaktadır. 
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Kamu otoritesi tarafından önerilen 
ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu 
tarafından da onaylanan yeni fın-
dık stratejisi 2009 yılında uygula-
maya konulduğunda, bu stratejinin 
hatalı ve eksik başladığını ifade 
ederek kamu kaynağının israfın-
dan başka yarar getirmeyeceğini 
savunduk. 2006-2018 yılları 
arasında fındık için yaklaşık (alan 
bazlı, mazot, gübre vs.) 8 milyar 
TL destekleme ödemesi yapılmış, 5 
milyar TL’lik müdahale (TMO) alımı 
gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, 
fındıkta kalıcı ve sürdürülebilir 
fiyat politikası oluşturulamamıştır. 
Özetle, bir strateji ortaya koymuş-
sunuz ve (TMO’nun görev zararı 
hariç) 13 milyar lira Devlet kayna-
ğı kullanılmış olmasına rağmen, 
üretici ve sanayici bir yıl sonrasının 
öngörüsünü yapamıyorsa, strateji-
nin amaç ve hedefi çökmüş demek-
tir. Peki, bu kaynağın heba olması 
ülkemiz açısından kayıp değil mi? 
Esasında tarımdaki sorunların ge-
neline bakıldığında fındık özelinde 
aynı sorunların birçoğu görülmek-
tedir. Her platformda söylüyorum; 
öncelikle teşhis. Teşhisi koyarken 

de, üretici, Kooperatifler, Sanayici, 
İhracatçı, Tüketici ve tüm paydaşla-
rı ne diyor, dinlemek lazım.
Bugün itibarıyla dünya çapında 
lider olduğumuz ve en yakın raki-
bimizin bile 1/6 oranında (İtalya 
110 bin ton) üretim gerçekleştir-
diği bir ürüne yeteri kadar liderlik 
yapamadığımız ortadadır. 
Devletin bu kadar kaynağı kul-
lanmasına rağmen; hem üretici, 
hem sanayici, hem de ihracatçı 
memnun değilse ve yıldan yıla 
değişen istikrarsız fiyat politikaları 
uygulanıyorsa, üretici tarımdan 
uzaklaşmışsa, tüketici ülke ürününü 
yeterince tüketemiyorsa yeni fındık 
stratejisinin işe yaramadığını ve es-
kiye göre daha da çiftçiyi mağdur 
ettiğini söyleyebiliriz. 1935, 1955 
ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen 
3 Milli Fındık Şurasına bakalım, 
Gümrük Ticaret, Ekonomi ve Tarım 
Bakanlığının diğer panel ve kongre 
toplantılarının sonuç bölümlerine 
bakalım. Tespit edilen sorunlar ve 
çözüm önerileri aynı. Nedir bu 
sorunlar? İstikrarsız fiyatlar, çiftçi 
girdi maliyetleri ve finansman ihti-
yacı, stok kontrolü, müdahale alı-

mı, birim alanda verim düşüklüğü, 
spekülatif ticaret ve kayıt dışılık, 
yaşlı ve verimden düşmüş bahçe-
ler, göç sorunu ana sebeplerdir. 

Öncelikle kooperatiflerin 
üretici için önemi 
nedir? Fındık özelinde 
FİSKOBİRLİK’in fındık 
üreticisi için ne ifade ettiğini 
anlatabilir misiniz?
Osmanlı döneminde kurulan 
Memleket Sandıklarının kuruluş fel-
sefesinden tutun da, Cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki Kooperatifleşme 
çalışmalarındaki amaç ve hedefle-
re baktığımızda, net bir olgu var. 
Bu da üreticilerin örgütlenerek elde 
ettikleri tarımsal ürünlerden hak 
ettiği değeri almaları amaçlan-
mıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 1 
Kasım 1937 tarihinde TBMM’nin 
açılış konuşmasında; “Önümüzdeki 
yıl içinde, fındık başta olmak üzere 
diğer belli başlı ürünlerimizi de 
ilgilendiren birlikler kurulmalıdır.” 
direktifini verir. Buradaki öneme 
dikkatinizi çekmek isterim ki, “fındı-
ğın” tarım ürünleri içinde ön sıraya 
konulmasındaki amacın, ihraç ürü-
nü olması ve “milli ürün” statüsün-
de değerlendirilmesi gerektiğinin 
tespitidir. Cumhuriyetin ilk yılların-
da, sanayisi gelişmemiş ülkemizin 
ihraç geliri ağırlıklı olarak tarım 
ürünleri ihracatından oluşmaktadır. 
Bu ihracatında, önemli bir bölümü-
nü fındık ürünü teşkil etmektedir. 
Atatürk’ün bu direktifleriyle 
Mecliste yasalaşan 2834 Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu’nun kabulüyle, 28 
Temmuz 1938’de 5 Kooperatif 
(Giresun, Keşap, Bulancak, Ordu 
ve Trabzon) bir araya gelerek 
Fiskobirlik’i kurmuşlardır. 
Dünya Bankası ve IMF politikaları-
nın dayatmasıyla, Türk tarımında 
kooperatifçiliğe büyük darbe 
vurulmuş ve örgütlü üretici teşkilat-
ları ekonomik buhrana itilmişlerdir. 
Oysa ABD ve AB ülkelerinde tarım-
sal üretim ve ticaretin yüzde 75’i 
Kooperatifler aracılığıyla gerçek-
leştirilmektedir. 

“Dünya Bankası ve IMF politikalarının dayatmasıyla, kooperatifçiliğe 
büyük darbe vurulmuş ve örgütlü üretici teşkilatları ekonomik buhrana 
itilmişlerdir. Oysa ABD ve AB ülkelerinde tarımsal üretim ve ticaretin 
yüzde 75’i Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.”



Giresun Ticaret Borsası

Günümüzde, fındık sanayisinde ak-
tör olanlara bakıldığında, birçoğu-
nun yabancı şirketlerce satın alındı-
ğını veya hakim hissedarlı ortaklık 
kurduğunu üzülerek görüyoruz. Bu 
bakımdan, fındık üreticisinin tek ör-
gütlü kuruluşu Fiskobirlik kalmıştır. 
Bu açıdan değerlendirdiğimizde, 
üreticilerin sığınacağı bir liman, 
ürününü güvenle teslim edeceği bir 
kuruluş olarak değerlendirilmesi 
gerekir. Sadece, ürün alan bir 
kuruluş da değiliz. Aynı zamanda, 
üreticilerimize tarımsal danışman-
lık, zirai girdi temini, toprak analiz 
hizmeti gibi birçok konuda da 
hizmet vermekteyiz. 
Son yıllarda yapmış olduğumuz atı-
lımlarla, fındık piyasasının yönetil-
mesinde önemli bir misyona sahip 
olan Kuruluşumuzun piyasaya ver-
diği güven ve doğru bilgilendirme 
sayesinde, üreticilerin spekülatörler 
karşısında sesi olmuştur. Tarımsal 
faaliyetler, piyasa öngörüleri, 
üreticiye (hasat ve harmanlama, 
pazara getirme vs.) önemli bilgilen-
dirme ve uyarılar yaparak sosyal 
sorumluluk görevini ifa etmekte-
dir. Özetle şunu söylemeliyim ki, 
Fiskobirlik’in güçlü yapıda olması, 
hem üreticiye, hem de piyasaya 
fiyat istikrarında daha etkin rol 
kazandırmasını sağlayacaktır. 

Uzun yıllardır yönetim 
kurulu başkanlığını 
yaptığınız Fiskobirlik’in 
sizin döneminizde kat ettiği 
mesafeleri değerlendirebilir 
misiniz?
Öncelikle zor bir dönemde görevi 
bize verdiler. Verdiler diyorum. 
Çünkü Genel Kurulda o dönemdeki 
ekonomik koşullar ve şartlar olduk-
ça farklıydı. Bunu da görevi devral-
dıktan sonra daha da iyi anladım. 
Hem siyasi, hem de ekonomik 

açıdan sıkıntıya düşmüş bir kuru-
luşu, çok şükür ayağa kaldırmayı 
el birliğiyle başardık. Fiskobirlik, 
bugün ürün gamını genişletmiş, iç 
ve dış piyasada önemli bir aktör 
haline gelmiş bir kuruluştur. Tabii 
ki bu sürece, kolay gelemediğimizi 
belirtmek isterim. 
Görevi devraldığımız 1 Aralık 
2007’de, Fiskobirlik’in stokla-
rında ekonomik değerini yitirmiş 
(35 Milyon) bir miktar fındık, cari 
gideri yıllık 25 Milyon, Şekerbank 
kredi borcu 70 Milyon, üretici 
borcu 105 Milyonluk bir tabloyla 
karşı karşıya kaldığımızı belirtmek 
isterim. Bu görünen tarafıydı. 
Görünmeyen tarafı ise, üretmeyen 
bir entegre tesisi, küsmüş bir üreti-
ci, istihdam fazlası çalışan, kıdem 
tazminat yükü, Yönetim Kurulu ve 
kurumsal israf, hantal bir anlayış, 
siyasilerin uzak durduğu fındık 
sorunu ve kuruluşu, bankaların çek 
defteri dahi vermekte tereddüt etti-
ği bir yapıdan bugünlere geldik. 
Öncelikle durum tespiti ve teş-
hisi doğru koyarak, yeniden 
yapılandırma sürecini başlatarak 

Şekerbank borçlarını ve geçmiş 
yıllardan kalan üretici alacaklarını 
çözerek üreticilerle sulh olmayı 
şiar edindik. Çünkü üretici desteği 
olmadan Fiskobirlik’in bu süreci 
atlatamayacağı çok net ortadaydı. 
Fiskobirlik’in amiral gemisi entegre 
tesisleri ve kooperatifleri yapılan-
dırarak, üreticisine hizmet veren 
ve mamul üreten bir kuruluş haline 
getirdik. Kurumdaki, atıl kapasite 
kullanılır hale getirdik. Mevcut 
kaynağımızı da çok iyi değer-
lendirerek yeniden yapılandırma 
döneminde uygulamaya koyduk.

Bundan sonra Fiskobirlik’in 
daha da ileriye 
gitmesi için yapılması 
gerekenler nelerdir? Sizin 
programınızda hangi 
konular yer alıyor?
Yukarıda ifade ettiğim gibi, artık 
yeniden yapılandırma dönemini 
tamamladık. Önümüze hedeflerimi-
zi koymuş durumdayız. Fiskobirlik 
ve bağlı kooperatifler ile iştirak 
şirketlerimizde kısa, orta ve uzun 
vadeli olmak üzere planlanan 
yatırım ve yenileme çalışmaları-
mız mevcuttur. Bunların başında, 
Giresun/Bulancak OSB’de satın al-
dığımız 28 dekarlık araziye 25-30 
Milyonluk modern donanımlı tesisin 
temel atma işlemi yapılacaktır. 
Bunun yanında yeni tesis tamam-
lanıncaya kadar, mevcut tesiste 

“Fiskobirlik tarımsal faaliyetler, piyasa öngörüleri, üreticiye 
bilgilendirme ve uyarılar yaparak sosyal sorumluluk görevini ifa 
etmektedir. Özetle şunu söylemeliyim ki, Fiskobirlik’in güçlü yapıda 
olması, hem üreticiye, hem de piyasaya fiyat istikrarında daha etkin 
rol kazandırmasını sağlayacaktır.” 
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kapasite artırımı ve makine parkının 
yenilenmesi, bayilik ağının geniş-
letilmesi, yeni ürünlerin piyasaya 
sunulması, satış ve pazarlama ekip-
lerinin genişletilmesi planlanmıştır. 
Özellikle, Ortadoğu, Çin, Hindistan 
ve Japonya’da oluşturduğumuz iş or-
taklarımızla ihracata ağırlık vermeyi 
hedeflemekteyiz. Sakarya/Kocaali 

ilçesinde yaklaşık 5 Milyonluk kırma 
ve kavurma tesisi yatırımımız mevcut 
olup, 2018 yılı sonunda üretime ge-
çecektir. Fiskobirlik’in 11 kırma tesisi 
bulunmaktadır. Bu tesisleri de, 2020 
yılına kadar günün koşullarına göre 
modernize etmemiz için, yaklaşık 10 
Milyon değerinde yatırım yapmaya 
karar verdik. 

Fiskobirlik, bir üretici kuruluşu oldu-
ğu için, sadece Sanayi alanına yatı-
rım yapmıyoruz. Fiskobirlik bünye-
sinde 80 ziraat mühendisi/teknikerle 
doğrudan 8 bin üreticisine direkt 
olarak tarımsal danışmanlık, 3 bin 
üreticisine de İyi Tarım Uygulamaları 
hizmeti vermektedir. Önümüzdeki 
yılda ise, organik tarım yetiştiriciliği 
hizmeti de verecektir. Bünyesindeki 
toprak analiz laboratuvarıyla bilinçli 
gübreleme ve yeraltı kaynak suları-
nın kirlenmesini önleyici çalışmalar 
yürütmektedir. Yine bünyesindeki 
ziraat mühendisi teknik elemanlarla 
kayıtlı 160 bin çiftçisine de teknik 
danışmanlık, uygulamalı örnek fındık 
bahçeleri, fidan yetiştiriciliği gibi 
pek çok konuda hizmet vermektedir.
Öncelikli diğer hedefimiz, markalaş-
madır. Üreticinin kendi kuruluşu olan 
ve 1938 yılında faaliyete geçen 
Fiskobirlik’in, TURQUALITY kapsa-
mındaki desteklerden faydalanarak 
yurt dışı pazarlarda Türk fındık ve 
kalitesini ön plana çıkararak (kaka-
olu ve sütlü kremalı ürünler, fındık 

 2007 (Ocak-Aralık) 2017 (Ocak-Aralık)

Bedel (1.000$) Bedel (1.000$) Değişim (%)

BİTKİSEL ÜRÜN 
İHRACATIMIZ

8.647.370,00 14.527.697,56 %68,00

FINDIK VE MAM. 
İHRACATIMIZ

1.520.393,00 1.868.309,00 %22,88

FINDIK VE MAM. PAYI % %17,58 %12,86

2007 (Ocak-Aralık) 
Bedel (1.000$)

Toplam fındık 
ihracatında mamul/
yarı mamul oranı (%)

2017 (Ocak-Aralık) 
Bedel (1.000$)

Toplam fındık 
ihracatında mamul/
yarı mamul oranı (%)

İÇ FINDIK 908.020.102,17 59,72 1.057.899,65 56,62

İŞLENMİŞ FINDIK 610.640.158,71 40,16 808.902,59 43,30

KABUKLU FINDIK 1.732.763,87 0,11 229,45 0,01

FINDIK YAĞI VB. 0,00 0,00 1.277,82 0,07

TOPLAM 1.520.393.024,76 100,00 1.868.309,51 100,00

Fındık ve Fındık Mamulleri 
İhracatı (Değer: 1000 ABD 
Doları) 10 yıllık karşılaştırma

kaynak: tim, kib, tÜik, takvim yılı bazlı
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ezmesi, atıştırmalıklar vs.) katma 
değeri yüksek mamuller ihraç etmeyi 
hedeflemekteyiz. Yurt içinde ise, 
ulusal ve yerel marketlerde ürün ga-
mımızı genişletmek ve yurt çapında 
yaygınlaşmaktır. Bu amaçla, 2018 
yılı sonuna kadar görsel ve yazılı 
medyada reklam ve tanıtım film pro-
jelerimizi uygulamaya koyacağız.

Fındığın katma değerli bir 
ürün haline gelmesi için ne 
gibi çalışmalar yapılmalı? 
Fiskobirlik bu çalışmaların 
neresinde yer alıyor?
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerin-
den bahsetmek isterim. Aşağıdaki 
tablodaki veriler bizim ülke olarak 
Milli Tarım ve Fındık Politikalarında 
uzun vadeli ve sürdürülebilir strateji-
leri acilen oluşturmamız gerektiğini 
göstermektedir. Bu stratejinin kamu 
otoritesinin tek başına yapması 
yerine, tüm paydaşlarla (Üretici, 
Kooperatifler, Birlikler, Fındık 
Araştırma Enstitüsü, Üniversiteler, 
Sanayici, İhracatçılar vs.) kısa, orta 
ve uzun vadeli programlar oluşturul-
malı, bu programın etki analizleri 
sürekli kontrol edilmesi ve gerekli 
müdahale ve önlemler zamanında 
alınmalıdır. 
Özetle şunu belirtmek isterim ki, 
yukarıdaki verilerde işlenmiş iç 
fındık oranımızı 10 yılda yüzde 3 
artırabilmişiz. Ülke olarak artık tarım 
ürünleri ihracatımızın hammadde 
olarak değil de, mamule dönüştü-
rerek katma değerli gelir elde etme 
ve markalaşma stratejilerini geliş-
tirmeliyiz. Ülkemizden ihraç edilen 
2,5 milyar dolarlık fındık ürünü, ileri 
mamul haline dönüştüğünde dünya 
ticaretindeki hacmi 15-20 milyar 
dolara ulaşmaktadır. Ülke olarak, bu 
büyüklükteki bir cirodan ne kadar 
gelir elde ettiğimiz ortadadır. 
Son yıllarda, çikolata ve çikolatalı 
ürünlerde çeşitliliğin ve markalaş-
manın artması umut vericidir. 2017 
verilerine göre, Çikolatalı mamuller 
ihracatı 650 Milyon doları aşmıştır. 
2025 yılında, bu pazarın 1 milyar 
doları aşacağı söylense de ülkemiz 
açısından çok vahim bir sonuçtur. 

Nedeni ise, Çikolata Endüstrisi 
analistleri M & M; küresel çikolata 
pazarının 2016 yılında yıllık 98,3 
milyar dolar hacme ulaştığını, 2025 
yılındaki hedeflerinin ise,150 milyar 
doları aşacağını beyan etmesidir.

Giresun Ticaret Borsası 
tarafından fındığın anavatanı 
Giresun’a kazandırılan 
Fındık Lisanslı Deposu ve 
Spot Borsası hakkındaki 
görüşlerinizi paylaşabilir 
misiniz?
Giresun Ticaret Borsası, 1926 yılın-
da kurulan köklü bir kuruluşumuz-
dur. Lisanslı depoculuk ve spot bor-
sası projesini de hayata geçirerek 
hem ülkemizde hem de Dünya’da 
modern donanımlı ilk lisanslı depo 
olması gurur vericidir. Özellikle, 
Giresun bölgesinde böyle bir tesisin 
hizmete sunulması, Giresun kalite 
fındığın geleceği açısından da önem 
arz etmektedir. 
Projenin fiili kapasitesi, önümüzdeki 
yıllarda mutlaka artacaktır. Aynı za-
manda, lisanslı depo kurmak isteyen 
yatırımcı ve kooperatif kuruluşları 
için de Borsamızın danışman bir ku-
ruluş olacağına inanıyorum. Sadece 
üreticilere değil, emtiaya yatırım 
yapmak isteyen veya tasarruflarını 
bu yönde değerlendirmeyi düşünen-
ler için de bir fırsattır. Üreticilerimiz, 
ELÜS (elektronik ürün senedi) 
aracılığıyla kolay finansmana 
ulaşacak, ürününü dilediği zaman 
nakde çevirebilecektir. Sanayici ve 
Kooperatifler açısından da, önem-
li katkılar sağlayacaktır. Pazara 
arz dönemindeki stok kontrolünü 
sağlayacak olması, krediye olanak 
sağlaması sanayici 
de rahatlatacaktır. 
Güvenli, kaliteli ve 
sürdürülebilir bir 
sistemin, gerek 
üretici, gerekse 
sanayici ve yatı-
rımcılar tarafından 
benimsenmesi ve 
kullanılabilir hale 
gelmesi için, sunu-
lan Devlet destek-

leri, faydaları ve geleceği hakkında 
ulusal ve uluslararası bilgilendirme 
yapılmasında fayda var. Giresun 
Ticaret Borsamızın uygulamaya koy-
duğu bu önemli projenin esas amacı 
ve hedefi dışında, fındık piyasasını 
belirleyici ve yön verici bir aktör ola-
rak görülmesi ve buna göre üretici 
beklentisi oluşturulması Borsamıza 
büyük haksızlık olacaktır. Bu anlam-
da, bu önemli projenin üretici ve 
sanayici tarafından benimsenmesi 
için de, kamu otoritesi tarafından 
da maddi/manevi destek verilmesini 
arzu etmekteyiz. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz var mı? 
Fiskobirlik’in misyonu, vizyonu, 
kalite hedef ve politikaları doğrultu-
sunda çalışmaya devam edeceğiz. 
Üreticinin kuruluşu olan Fiskobirlik’in 
fındık piyasasında daha güçlü 
bir aktör olabilmesi için de, üre-
ticilerimizin kendi kuruluşlarına 
ve milli ürünümüze sahip çıkması 
gerekmektedir. Kamu otoritesinden 
beklentimiz ise, kayıt dışı ve mer-
diven altı üretimin önüne geçecek 
denetimlerin yapılması ve Kooperatif 
kuruluşlarına pozitif ayrımcı politika 
ve hedeflerin hayata geçirilmesini 
istiyoruz. Fındığın milli ürün statü-
sünde ele alınarak, kısa, orta ve 
uzun vadeli eylem planları hayata 
geçirilmelidir. Türk tarımının güçlen-
mesi, sürdürülebilir olması, güvenli 
gıdanın tüketiciye ulaşması ve kayıt 
dışılığın önlenmesinde kooperatif ve 
Birliklerimiz olmazsa olmazımızdır. 
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Giresun’un Belçikalı kardeşi La Louvière uzun yıllar bir maden ve madenci kenti oldu. Son 
madenin 1973 yılında kapatılmasıyla madenler artık sadece müzelerde yaşıyor. Kentin 
bugün tanınmasının nedeni ise dünyanın en büyük gemi asansörüne sahip olması.

Giresun belediye Meclisi’nin 
3 Şubat 2016 tarihindeki 
toplantısında onayladığı iki kardeş 
şehirden biri olan La Louvière, 
Belçika’nın Fransızca konuşulan 
Valonya bölgesinde yer alıyor. 
La Louvière ile Giresun’un kardeş 
olmalarında şehrin nüfusunda 
önemli pay sahibi olan Türklerin 
etkisi var çünkü Kentteki göçmen 
nüfusun büyük bölümünü Türkler 

oluştururken Türk nüfusun da 
neredeyse tamamı Giresunlulardan 
oluşuyor. Gelin öyleyse La 
Louvière’i biraz daha ayrıntılı 
olarak tanıyalım.
La Louvière’in kuruluş efsanesi 
Roma’da olduğu gibi dişi bir 
kurdun büyüttüğü öksüz çocuğa 
dayandırılsa da aslında kentin 
kuruluşuna ait en eski bilgiler 12. 
yüzyıla tarihleniyor. Bu dönemde 

sık ormanlardan oluşan ve 
gerçekten de kurtların dolaştığı 
bu topraklar eski Fransızcada 
“kurtların indiği yer” anlamına 
gelen “Menaulu” olarak anılıyordu 
1284 yılında bölgenin adı 
bugünkü halini aldı: La Louvière. 
Saint-Vaast lordları, daha 14’üncü 
yüzyılın sonunda arazide büyük 
kömür rezervlerinin varlığını 
keşfetmiş olsalar da Aulne 

Madenler ve kanallar kenti: 

la louvière
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manastırının gerekli altyapıyı 
sağlamayı reddetmesi nedeniyle 
18. yüzyıla kadar madencilik 
konusunda kayda değer 
bir gelişme yaşanmadı. 19. 
yüzyılda yolların, kanalların ve 
demiryollarının inşa edilmesiyle 
birlikte ihracat amacıyla büyük 
ölçekli kömür üretimi başlayabildi. 
1869 yılına gelindiğinde bağımsız 
bir şehir olarak tanınan La 
Louvière’de başta demir çelik 
olmak üzere ağır sanayi yatırımları 
arttı, artan sanayi ile birlikte yoğun 
bir göç yaşandı. 
Bugün nüfusu 80 bin civarında 
olan kent, büyüklük açısından 
Valonya’nın beşinci, Belçika’nın 
17’inci kentidir. 

“Gemi asansörleri”
Komşusu Hollanda kadar 
tanınmasa da Belçika da 
bir kanallar ülkesidir. Öyle 
ki otoyollardan ve hatta 
demiryollarından önce büyük 
hacimli taşımacılığın omurgasını 
su kanalları oluşturmaktaydı. 
La Louvière’de de kömürün 
çıkarılmasının ardından nasıl 
taşınacağı sorusunun cevabı, 
açılan kanallar oldu. Ancak kot 
farkı nedeniyle bir kanaldan 
diğerine geçmek kolay değildi. 
Bunun için ya büyük pompalarla 
doldurulup boşaltılan kademeli 
havuzlardan geçmek ya da devasa 

asansörlerle gemileri bir kanaldan 
diğerine nakletmek gerekiyordu. La 
Louvière kasabası yakınlarındaki 
Merkez Kanalı’nı (Canal du 
Centre) Fransa’nın Meuze 
bölgesine bağlayan bağlantı kanalı 
üzerinde ilk asansörler 1888 
yılında inşa edilmeye başlandı. 
Gemileri bir kanaldan diğerine 
aktarmak için 66 metre yükselten 
üçü yaklaşık 17 metre, dördüncüsü 
ise 15,5 metrelik dört asansörün 
inşası 1917 yılında tamamlandı. 
Ancak La Louvière’in gurur 
kaynağı, inşası 1982’de başlayan 
ve 2002’de hizmete giren Strépy-
Thieu Asansörü oldu. Merkez 
kanalındaki dört asansörün yerini 
alan Strépy-Thieu Asansörü 73,15 
metrelik yüksekliği ile 2016 yılına 
kadar dünyanın en büyük tekne 
asansörüydü. Bugün La Louvière’in 
en önemli turistik mekanlarının 
başında yer alan Merkez Kanal 
asansörlerini ziyaret etmek için 
tekne turları düzenlenmektedir. 

Madenci geçmişini 
unutmuyor
1685 yılında faaliyete başlayan ve 
sonuncusu 1973 yılında kapatılan 
kömür madenlerinin La Louvière’in 
tarihinde önemli yer var. Yöre 
halkının büyük bölümünün aileleri 
bu madenlerde çalışanlar ya da 
maden işçilerine hizmet eden 
esnafın torunlarından oluşuyor. 
Bu nedenle 1838 ile 1853 yılları 
arasında St-Emmanuel’in yakınında 
inşa edilen işçi evlerinin bulunduğu 
Bois-du-Luc çok özel bir anlam 
taşıyor. 2002 yılında Ecomuseum 
adıyla ziyarete açılan bu tarihi 
siteyi gezmek geçmişte maden 
işçilerinin ve ailelerinin hangi 
koşullarda yaşadıklarını birebir 
görmek açısından çok değerli. 
Bois-du-Luc 162 işçi evinin yanı 
sıra aletlerin yapıldığı çeşitli 
atölyeler, elektrik istasyonu ve 
olduğu gibi korunmuş olan maden 
kuyusu geçmişin atmosferini çok 
iyi yansıtıyor. Bois-du-Luc, 2012 
yılında UNESCO tarafından 
Dünya Mirası Listesi’nde dahil 
edilen Valonya’daki madencilik 
sitelerinden biridir.  Bois-du-Luc’e 
benzer bir başka yapı ise, İtalyan 
Kantinleri olarak bilinen ve İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından Belçika 
madenlerinde çalışmak için gelen 
İtalyan işçilerin barınması için 
1945 yılında inşa edilen binalar. 
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KASWOOD ile KOBi’leRiN 
ReKABeT GÜCÜ ARTACAK
Kastamonu Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Ortak Kullanım İşleme Tesisi 
(KASWOOD) ile mobilya üreticisi KOBİ’lerin üretim giderleri ortalama yüzde 10-20 arasında 
azalacak. Bu sayede hem işletmelerin rekabet gücü hem de istihdamın artması sağlanacak. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Birliği’nin mali işbirliği ile finanse 
edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yürütülen 
Rekabetçi Sektörler Programı 
kapsamında yaklaşık 10 milyon 
Euro yatırımla Kastamonu’da hayata 
geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri 
İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi 
Kurulması projesi KOBİ’lere hizmet 
vermeye başladı. 
Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri, 2009 yılından bu tarafa 
üstün gayretle sürdürülen bu projede 
mutlu sona ulaşmanın heyecanı ve 
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 
“Bu tesis, sadece Kastamonu Ticaret 
Borsası’nın değil, Kastamonu’nun ve 
Türk milletinin bir malıdır, dolayısıyla 
kutsal bir yerdir. Burayı Kastamonu 
için yaptık ve Kastamonu’ya 
armağan ediyoruz” dedi.

 “Çok büyük bir emekle 
kuruldu”
Kastamonu Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri ve Proje Direktörü Emre 
Uzer fabrikanın bu aşamaya 
gelince kadar geçen süreci ile 
kalite politikalarını şu sözlerle 
anlattı: “Endüstri Meslek Lisesinden 
bir hoca ve Özel İdareden bir 
mühendis Rekabetçi Sektörler 
Programının proje çağrısını 
öğrenip projeye sahip çıkmaları 
için STK’ları geziyorlar. Fakat 
hiçbir STK yetkilisi projeye 
sahip çıkmıyor. Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat 
İşeri 2008 senesinde bu işe 
sahip çıkıyor. Burası bir orman 
kenti olmasına rağmen böylesine 
entegre bir tesisi kurmak için neler 
yapılması gerektiğini istişarelerle 
öğrenmişler. Projenin başlamasıyla 

Rekabetçi Sektörler Programı, 
bölgeler arasındaki ekonomik 
ve sosyal farklılıkları 
azaltmayı hedefliyor. 
Böylelikle Türkiye ekonomisi 
daha rekabetçi kılınarak AB 
ekonomisiyle entegrasyon 
süreci hızlandırılacak. 
Rekabetçi Sektörler Programı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir.

ReKABeTçi 
SeKTöRleR 
PROGRAmı

NeDiR?
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birlikte konunun uzman 
arkadaşları konumlandırıldı 
ve onlarla birlikte bir taslak 
oluşturuldu ve yola çıkıldı.”
Tesisin çok büyük bir emekle 
kurulduğunu anlatan Uzer, 
konunun önemini bölgede 
anlatmaya çalıştıklarını ancak 
sonuca ulaşamamış proje 
hikayeleri, proje süreçlerinin 
bilinmemesinden dolayı sıkıntılı 
ve süreçlerin zorluklarıyla başarılı 
bir proje yapılabilirliği konusunda 
hem kamu hem STK’larda 
negatif önyargı olması nedeniyle 
kurumlarda projenin ciddiyetinin 
kavranmasında zorluklar 
yaşandığını vurguladı. 
2014 Şubat ayında inşaat 
işlerinin başlaması ile birlikte 
uygulama sürecine geçilen 
projede 2016 yılında inşaatın 
büyük bölümü, 2017 Kasım 
sonu itibarıyla da projenin tüm 
süreçleri tamamlandı. Kastamonu 
Endüstriyel Orman Ürünleri için 
Ortak Kullanım İşleme Tesisi’nin 
açılışı ise 12 Temmuz 2017 
tarihinde gerçekleştirildi.
 
Otuz farklı makine 
hizmet veriyor
Tesiste kurulan her makine bir 
nihai ürün üretme konumunda ve 
otuza yakın makine ve ekipman 
bulunuyor. Biçme hattı, kurutma, 

emprenye, budak ayırma, panel 
presler gibi. Mikro düzeyde 
orman ürünleriyle iştigal edenler 
tesisi kullanmaları ile birlikte 
rekabet edecek düzeye geliyorlar. 
Tesiste iki tür üretim yöntemi 
benimseniyor. Biri stok usulü, 
diğeri sipariş usulü. Ağaçlar gelip 
kalas, kapı kasası ya da masa 
tablası olarak çıkabilir. Ama masa 
yapamazsınız. Bu tesiste nihai 
ürün üretilmiyor. Kurallardan biri 
bu. İstihdam konusunda ise halen 
40 kişiyle hizmet veren tesis; tek 
vardiyada 60, üç vardiyada 180 
kişi istihdam etmeyi hedefliyor. 
Ortak kullanım tesisi KOBİ’ler 
tarafından verilecek siparişler 
üzerinden işliyor. Tesise sipariş 
veren işletmelere doğrudan 
hammadde temini, masif ve 
lamine ahşap malzemelerin birinci 
sınıf yarı mamullerinin üretilmesi, 
yarı mamul ürünler üzerindeki 
teknik işlemlerin yapılması gibi 
hizmetler sunuluyor. Proje ile 
fırınlanmış kereste, kapı pencere 
doğramaları, lamine masif parke, 

lambri döşeme, bina dış ahşap 
kaplama, masif mobilya ve 
eskitme mobilya yarı mamulleri, 
iskele, kamelya, veranda, 
havuz kenarı ahşap ve zemin 
döşemeleri, sauna imalatı, tomruk 
ev, ahşap ev, ahşap el oymacılığı 
yarı mamulü, çocuk ahşap 
oyuncak yarı mamulleri gibi 
üretim alanlarının desteklenmesi 
hedefleniyor. 
Proje kapsamında KOBİ’lere 
ayrıca yeni üretim yöntemi ve 
teknik çizim gibi alanlarda 
danışmanlık desteği 
verilecek, çalışanlar işletme 
sermayesi yönetimi, ürünlerin 
çeşitlendirilmesi ve rekabet 
konularında eğitim alacak. 
Tesisten yararlanacak mobilya 
üreticilerinin üretim giderlerini 
ortalama yüzde 10-20 arasında 
düşürmesi de hedefler arasında 
yer alıyor. Bu sayede işletmelerin 
rekabet gücü artırılırken istihdamın 
da artması ve Kastamonu’nun 
sosyoekonomik gelişimine katkı 
sağlanması bekleniyor. 

2014 Şubat ayında inşaat işlerinin başlaması ile birlikte 
uygulama sürecine geçilen KASWOOD projesinin tüm süreçleri 
Kasım 2017’de tamamlandı. Kastamonu Endüstriyel Orman 
Ürünleri için Ortak Kullanım İşleme Tesisi’nin açılışı ise 
12 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
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GİRESUN TARİHİ ZİRVEYE 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Giresun, 6. Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan 

Savunma Bakanları 
Toplantısına ev sahipliği 

yaptı. Konuk heyet, zirvenin 
gerçekleştirildiği Kümbet ve 
Koçkayası Mesire alanlarının 

doğal güzelliği karşısında 
hayranlıklarını gizleyemediler.

Milli Savunma Bakanımız Sayın 
Nurettin Canikli, Azerbaycan 
Savunma Bakanı Zakir Hasanov 
ve Gürcistan Savunma Bakanı 
Levain Izoria ile “6. Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan 
Savunma Bakanları Toplantısı” için 
Giresun’da bir araya geldi. Dereli 
İlçesi Kümbet Köyü Koçkayası 
Mesire yerinde bulunan Birun 
Kümbet Dağ Evinde 31 Mart’ta 
gerçekleştirilen toplantıda; Milli 
Savunma Bakanımız Nurettin 
Canikli, Azerbaycan ve Gürcistan 
Savunma Bakanları ile savunma ve 
askerî alanlarda stratejik işbirliğini 
esas alan “Savunma Alanında 
İşbirliği Mutabakat Muhtırası”nı 
imzaladı.

İmza töreni sonrasında üç bakan 
birlikte basın açıklamasında 
bulundu. Milli Savunma Bakanımız 
Nurettin Canikli, toplantıda, üç 
ülke arasındaki ilişkilerin her 
alanda geliştirilmesi konusunda 
tam bir mutabakata varıldığını 
açıkladı. Canikli, “Özellikle 
savunma alanında ülkelerimizin 
toprak bütünlüklerinin korunması, 
özgürlüklerinin savunulmasına 
katkı sağlayacak ve bu alanda 
kendi kendine yetecek projelerinin 
geliştirilmesinin altını çizdik. 
Bunlar gerçekten hayati öneme 
haiz” dedi. 
Bu bölgede Gürcistan’ın, 
Azerbaycan’ın, barışın 
ve huzurun korunması ve 
sürdürülmesi için kilit ülkeler 
olduğunu kaydeden Canikli, 
“Türkiye olarak biz uluslararası 
platformda bu sorunun çözülmesi, 
Azerbaycan’daki Ermenistan 
işgalinin ortadan kaldırılması, 
aynı şekilde Gürcistan’da da 

toprak bütünlüğünün sağlanması 
için uluslararası alanda biz 
gerekli girişimleri yapıyoruz. O 
destekleri her iki ülkeye veriyoruz. 
Bundan sonra da vermeye devam 
edeceğiz” diye konuştu.
 
Bakanlar 
Giresun’a hayran kaldı
Öte yandan, Azerbaycan 
Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve 
Gürcistan Savunma Bakanı Levain 
Izoria ile iki ülke bakanlarına 
eşlik eden konuk heyet Kümbet 
ve Koçkayası Mesire alanlarını 
doğal güzelliği karşısında 
hayranlıklarını gizleyemediler. 
Milli Savunma Bakanımız Sayın 
Nurettin Canikli ve Sayın Valimiz 
Harun Sarıfakıoğulları tarafından, 
Kümbet Köyü ve Koçkayası Mesire 
alanı gezdirilen konuk bakanlar, 
Kümbet Birun Dağ Evi ve sosyal 
dinlenme tesislerini gezerek, 
sunulan hizmetler hakkında işletme 
sahibinden bilgi aldılar.



Giresun Ticaret Borsası

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN
60 CHARTER UÇAĞI GELİYOR
EMITT 2017 Turizm fuarının değerlendirme toplantısında konuşan GİRTAB Müdürü Tamer 
Uzuner Ortadoğu’dan 60 charter uçağının bu dönemde Ordu-Giresun Havalimanı’na 
ineceğini söyledi.

EMITT 2017 Turizm Fuarı 
değerlendirme toplantısı Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde yapıldı. Toplantıda 
konuşan İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Kemal Gürgenci; turizmde 
üç öğe bulunduğunu belirterek 
bunları altyapı, tanıtım ve yatırım 
olarak sıraladı. Altyapının yerel 
idarelerin işi olmakla birlikte 
yatırımın ağırlıklı işadamlarının 
görevi olduğunu vurgulayan 
Gürgenci, “Tanıtım ise komple 
bir çalışmadır. Bölgemizdeki en 
önemli sorun yaylaların turizm 
imar planlarının olmayışıdır. 
Bu konuda oluşturulacak bir 
proje ilimizin turizmine ivme 
kazandıracaktır” diye konuştu. 
Gürgenci, “Dünya turizm 
potansiyelini ve ülkemizin 
turizmdeki yerini bilerek 
Karadeniz’in içinde yer alan 
bir Giresun ili olarak turizmde 
biz var olduğumuzu yavaş 
yavaş gösteriyoruz. Biz 

bakir yaylalarımız ve doğal 
zenginliklerimiz ile Trabzon ya 
da Rize’nin pastasını elde etmek 
değil, turizmde yeni bir alan 
oluşturmak amacındayız” dedi.

“Şimdi eylem zamanıdır”
EMITT Fuarının Giresun için 
oldukça başarılı geçtiğini 
kaydeden GİRTAB Müdürü 
Tamer Uzuner; “Fuara birlikte 
katıldığımız için tur firmaları 
gözünde ciddi izlenimler 
bıraktığımız bir çalışma oldu” 
dedi. Tur firmalarının, Giresun’un 
artık bu işe ciddi eğilmesi 
gerektiği görüşünü ilettiklerini 
anlatan Uzuner, “Şimdi bu 
talepleri karşılamak için eylem 
zamanıdır” dedi. Etkinlikte emeği 
geçenlere teşekkür eden Uzuner 
bir de müjde verdi: “Ayrıca 
şu müjdeyi de vermek isterim, 
Ortadoğu’dan 60 charter uçağı 
bu dönemde Ordu-Giresun 
Havaalanına inecektir.”  

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu, fuarda gelecek 
organizasyon adına iyi izlenimler 
ve tecrübeler edindiklerini 
kaydetti. Tur firmalarının 
taleplerini gördüklerini ifade 
eden Çakırmelikoğlu,bu talepleri 
şu şekilde sıraladı: “Giresun 
yaylalarının ağırlıklı yatak 
kapasitesi, yöresel hediyelik eşya 
satış alanları, tur otobüslerinin 
şehir merkezinde bekleme 
alanları, yaylaların restoran ve 
tuvalet alanları ihtiyacı talepler 
arasında yer almaktadır.” 
Toplantıda görüşlerini paylaşan 
Giresun Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Eren Nizam da “Ticaret 
Borsası olarak Giresun adına taşın 
altına elimizi sokmaya hazırız. 
Turizmde bizim de Fındık Müzesi 
projemiz var. Sayın Başbakan 
Yardımcımızın desteği ile bu 
projeyi Giresun’a kazandırmak 
için çalışıyoruz” diye konuştu. 
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3. TURİZM DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

1 Mart Perşembe günü 
gerçekleştirilen toplantıda 
konuşan Vali Sarıfakıoğulları, 
Giresun’un çok önemli 
turizm potansiyellerine sahip 
olduğuna dikkat çekerek 
bu potansiyeli harekete 
geçirmenin önemli bir görev 
olduğunu vurguladı. 

Toplantının açış konuşmasını yapan 
Vali Sarıfakıoğulları, Giresun’un 
çok önemli turizm potansiyellerine 
sahip olduğuna dikkat çekerek bu 
potansiyeli harekete geçirmenin 
önemli bir görev olduğunu 
vurguladı. Sarıfakıoğulları şu 
görüşleri dile getirdi:
“Sahip olduğumuz bu turizm 
potansiyelini harekete geçirmek, 
bunu değerlendirmek bizim için bir 
vazife ve siz yatırımcılar için de 
bir imkân. Bunu değerlendirmemiz 
gerekiyor. Bizim botanik park 
ile ilgili çalışmalarımız bitmek 
üzere. Giresun Ada’sıyla ilgili 
çalışmalarımızı da ihale etmek 
üzereyiz. Bu da yaklaşık 550 Bin 
TL’lik bir maliyeti olan bir proje. 
Onu da en kısa sürede ihale edip 

birkaç ay içerisinde yaz sezonunda 
ihale edecek şekilde tamamlamış 
olacağız. Orada DOKAP’ın uygun 
gördüğü proje konsepti daha 
minimal düzeyde. Gözlem kulesi, 
yürüyüş yolları, botanik bitkilerden 
oluşan bir alan var.  Bunun yanına 
aydınlatmayı ve iskeleyi ekledik. 
İnşallah bunları tamamlamış 
olacağız. Bunları 1. Etap olarak 
görmek gerek. Çünkü akabinde 
Ada’da arkeolojik kazılarımıza 
devam edeceğiz. Oradaki şapel 
içerisinde düzenleme yapabiliriz. 
Oranın korunaklı bir alan içerisine 
alınması söz konusu. Bütün 
bunları yine paydaşlarımızla 
değerlendirdikten sonra hem katma 
değer hem de oradaki doğal 
ortamı bozmamak kaydıyla neler 
yapılabilir konusunda yol haritamızı 
çizeceğiz.”

Asıl itici güç turizm 
yatırımcılarıdır
Bu tür toplantıların daha sık 
yapılmasının gerekliliğine işaret 
eden Vali Sarıfakıoğulları, 
ilin turizm potansiyelinin öne 
çıkarılmasında asıl itici gücü kentin 
turizm yatırımcıları olduğunu 
belirterek “Bir yerin marka haline 
gelmesi bugünden yarına olacak 
olaylar değil. Sadece kamu ve 
sektör otoritesinin değil topyekün 
bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, 
şehrimizde yaşayan, şehrimizde 
yaşamayıp bağı olan hemşerimizin 
dinamizmiyle olacağını 
değerlendiriyorum. Verdiğiniz ve 
vereceğiniz katkılardan dolayı 
teşekkür ediyorum. Umarım verimli 
bir toplantı olur” diye konuştu.
Sarıfakıoğulları’nın konuşmasının 
ardından toplantıda Giresun 
turizmi için tahsis edilen yatırım 
alanları ve imar durumları hakkında 
katılımcılara sunumlar yapıldı.

Giresun’un kültür ve turizmi 
açısından önemli çalışmaları hayata 
geçirmek, planlı ve koordineli 
hareket etmek, turizm çalışmaları 
ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak 
amacıyla İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından 3. Turizm 
Değerlendirme ve Bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. Giresun 
Valisi Harun Sarıfakıoğulları 
başkanlığında, 1 Mart Perşembe 
günü New Jasmin Hotel’de 
düzenlenen toplantıya Vali 
Sarıfakıoğulları’nin yanı sıra Vali 
Yardımcısı V. Rasim Belge, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, 
Turizm çalışanları ile ilimiz 
genelindeki konaklama işletmeleri 
ve seyahat acentalarının temsilcileri 
katıldı.
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65 MİLYON YILLIK 
AMMONİT fOSİLİ bULUNDU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerinin Giresun’un 
Şebinkarahisar ilçesinde buldukları ammonit fosilinin 65 ile 
99 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

Giresun’a Özgü Hediyelik Eşya Tasarım Yarışmasının dördüncüsü yapıldı. Yarışmada 
birbirinden ilginç 160 eserin üreticileri dereceye girmek için yarıştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Fergan Karaer ve öğrencilerinin 
arazi çalışması sırasında 
Giresun’un Şebinkarahisar 
ilçesinde buldukları ammonit 
fosili milyonlarca yıl öncesine 
dayanıyor. Kayaçlara karışarak 
günümüze kadar şeklini koruyan 
ammonit, öğrencilere ders 
materyali olarak gösteriliyor.
Salyangoz fosilini arazi çalışması 
sırasında bulduklarını belirten 
Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer, 
“Bizim alanımız bitkiler. Giresun 
Şebinkarahisar’da bitki incelemesi 
yaparken bu ammoniti bulduk. 
Bu ammonit fosili 65 ila 99 
milyon yıllık. Yer bilimi dersinde 
bu ammoniti öğrencilere ders 
materyali alarak gösteriyoruz. 
Amacımız öğrencilerin ilgilerini 
çekerek başarılarına katkı 
sağlamak” dedi.

Giresun Halk Eğitim Merkezi 
(HEM) Müdürlüğünce kente özgü 
hediyelik eşya ürün tasarım 
yarışması düzenlendi. Yarışmada 
sivil toplum örgütleri ve kurumları 
temsil eden kişilerden oluşan 
jüri, Giresun ile özdeşleşmiş 
temalarla ortaya çıkarılan ürünleri 
değerlendirdi.
HEM Müdürü Harun Karabürk, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
dördüncü kez yaptıkları yarışmada 
160 ürünün yer aldığını 
söyledi. Kente özgü hediyelik 
eşya ürün çeşitliliğini artırmayı 
amaçladıklarını ifade eden 
Karabürk, “Her şehrin kendine 
özgü hediyelik eşyaları var, 
bizim de var. Bir nevi inovasyon 
çalışması yapmak, yeni fikirler 
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ortaya çıkarmak, ilimize gelenlerin 
farklı ürünler bulmasını sağlamak 
amacıyla bu çalışmayı yaptık” 
dedi. Karabürk, genelde Giresun’a 
özgü tarımsal ürünlerin ön plana 
çıktığını belirterek, şöyle devam 
etti: “Bugün itibariyle fındık, kiraz, 
mısır gibi yöreye özgü dokumaların 
da yer aldığı ürünler mevcut. Takı 
tasarımları, ev eşyaları, peştamallı 

ürünler, cam tasarımlar var. 
Bunların hepsi de yeni tasarımlar. 
Yarışmada ürünü görüp beğenip 
sipariş veren arkadaşlar oldu. 
Takılardan, kitap ayraçlarından 
bir takım siparişler aldık.”
Giresun Turizm Altyapı 
Hizmet Birliği Müdürü Tamer 
Uzuner ise birçok ürünü 
turizmle buluşturma adına 
güzel çalışmalar yapıldığını 
belirterek, “Hem yöresel hem 
de uluslararası manada kaliteli 
ve görsel olarak etkileyici el 
sanatı ürünler yapılmış. Turizmde 
yöreler ikonlarıyla, sembolleriyle 
tanınıyor. Bu yarışmada da 
birçok üründe kirazın, fındığın, 
yaylaların sembolize edildiği 
hediyelik eşyaları gördük” dedi.
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Hazırlanışı:
Kuşkonmazları üç dakika kadar tuzlu, kaynar suda haşladıktan sonra hemen buzlu suda soğumaya bırakın. 
Böylece renklerini korumuş olursunuz. Fındıkları bir merdane yardımıyla ezip ufak parçalar haline getirin 
ve bir tavada hafif renk alıncaya kadar kavurun. Bir kaşık zeytinyağı ve ikiye kesilmiş kuşkonmazları ekle-
yin. Dilerseniz tuz ekleyin. Kuşkonmazların ısındığına kani olunca tavayı ateşten çekin ve sıcak sıcak servis 
edin. 

Fındıklı Kuskonmaz salatası

Balsamik sirkeli ballı fındıklı havuç

Malzemeler:
•  8 adet Kuşkonmaz• Bir avuç fındık

Hazırlanışı:
Fırınızı önceden 200 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine havuçları dizin ve yağ, balzamik sirke, bal ve deniz 
tuzu ile marine edin. Biberi gezdirin. 15 dakika kadar fırında pişirin. Kıyılmış fındık ile süsleyerek servis yapın.

Malzemeler:
• 500 g temizlenmiş havuç
• 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• 2 tatlı kaşığı balzamik sirke
• 1 yemek kaşığı bal
• 1 tatlı kaşığı deniz tuzu
• 1 tutam biber 
• 1/3 bardak kıyılmış fındık
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Hazırlanışı:
Brokolileri çiçeklerini ayırın ve rengini kaybetmeyecek şekilde ister tuzlu suda haşlayıp buza koyun 
isterseniz buharda pişirin. Soğumaya bırakın. Küçük bir tavayı orta ateşte ocağa alın. Biraz zeytinyağ 
serpin ve arpacık soğanı, sarımsak ve tuzu ekleyin. Arpacık soğanı karamelize olup sarımsak kıtır-
laşınca altını kapatın. Salata kasesine soğan, sarımsak ve brokolileri ekleyip karışımının üzerine bir 
miktar zeytinyağ dökerek karıştırın. Son olarak fındıkları ekleyin ve karıştırın. Salatanızı tabağa alıp 
üstüne biraz beyaz peynir dökün ve servis yapın. 

fındık brokoli salatası

Malzemeler:• 4 adet brokoli • 4 büyük diş sarımsak 
• 4 adet dilimlenmiş arpacık 

soğanı
• Zeytin yağı• Bir tutam deniz tuzu

• 1 bardak çiğ fındık
• 1/2 bardak beyaz peynir 
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Hazırlanışı:
Sos tenceresinde suyu kaynatın ve 1 bardak burgu makarnayı ekleyin. Yaklaşık 8 dakika pişirin. Ma-
karnayı nasıl sevdiğinize bağlı olarak bu süre daha kısa ya da uzun olabilir. Haşladığınız makarnayı bir 
kevgir marifetiyle süzün. Mutfak robotunda fesleğen, kişniş, ayçekirdeği ve zeytinyağını birleştirin ve 
pürüzsüz hale gelene kadar çekin Böylece pesto sosunuz hazır. Eriştenin üzerine 2 yemek kaşığı pesto 
ekleyip makarnanın tamamı sosa bulanana kadar karıştırın. Daha sonra kavrulmuş fındık ve roka ile 
süsleyerek servis yapın. 

Fındıklı ve pesto soslu Makarna

Malzemeler:• 1 bardak burgu makarna
• 1 demet roka• 1 fincan fındık 

Vegan Pesto için:
• 1 demet taze fesleğen 

• ½ delet taze kişniş
• ½ fincan ayçiçeği çekirdeği

• ½ fincan zeytinyağı
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Hazırlanışı: 
Büyükçe bir tavayı ocağı yerleştirin. Önce iri kıyılmış fındıkları hafifçe değişene kadar kavurun ve sonra 
kenara alın. Aynı tavada 4 yemek kaşığı tereyağını eritin. Bu arada spagettileri haşlayın. Tavaya bu kez 
kıyılmış sarımsak ve karnabahar koyun. Otlar ve baharatları da ekledikten sonra pembeleşene kadar yük-
sek ateşte kızarın. Haşladığınız spagettiyi üzerine ekleyin, haşlama suyundan bir bardak ya da sebzeleri 
ne kadar yumuşak isterseniz o kadar su ekleyin. Karnabaharınız istediğiniz kıvama geldiğinde parmesan 
rendesi, keçi peyniri ve fındıklarla servis yapın. 

Karnabaharlı fındıklı spagetti

Malzemeler:
• 1/3 su bardağı iri kıyılmış fındık • 4 yemek kaşığı tereyağı • 1 paket spagetti makarna• 1 diş kıyılmış sarımsak• 1 orta boy karnabahar• 1/4 çay kaşığı tuz• 1/8 çay kaşığı hindistan cevizi• 2 dal taze kekik 

• Karabiber
• 1 fincan parmesan rendesi• Servis için yumuşak keçi peyniri
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Hazırlanışı: 
Fındıkları bir mutfak robotundan geçirip un haline getirin. Sütü, 1 bardak kremayı, şekeri ve tuzu ufak boy 
bir tencerede ısıtıp fındıkları içine ekleyin. Ateşten alın, kapağını kapatıp 1 saat bekletin. Sütlü çikolatayı 
büyük boy bir kaba alın. Ufak bir tencerede kremanın geriye kalan 1 bardağını kaynatıp sütlü çikolata 
parçalarının üzerine dökün ve çikolata parçaları tamamen eriyene kadar karıştırın. Tepesine bir kevgir 
yerleştirin. Ufak boy bir tencereye fındıklı ve sütlü karışımı bir kevgirden geçirerek boşaltın. Ellerinizle 
fındıkları sıkıp mümkün olduğunca sularını çıkartın. Bu karışımı tekrar ısıtın. Orta boy bir kaba yumurta 
sarılarını koyun ve ısınan sütlü karışımı azar azar ekleyerek hiç durmadan çırpın. Sütlü karışımın hepsini bir 
anda eklemeye çalışmayın yoksa yumurtalar bir anda pişip topak topak olacaktır. Bu karışımı orta ateşte 
koyulaşana kadar karıştırın. Koyulaşan karışımı üzerine kevgir yerleştirdiğiniz sütlü çikolatanın üzerine 
dökün. Vanilyayı ekleyin ve içi su ve buz dolu olan büyükçe bir kabın içinde devamlı karıştırarak soğutun. 
Bittersweet çikolatayı rendeleyip bir kenara koyun. Karışımı buzdolabında iyice soğuttuktan sonra (en az 6 
saat) dondurma makinenizin prospektüsünde yazan kurallara uyarak hazırlayın. Son dakikada rendelenmiş 
çikolatayı ekleyip son bir kez karıştırın ve dondurmayı buzdolabı kabınıza aktarın. En az 5 saat buzlukta 
bekletin ve servis yapın.

Fındıklı dondurma

Malzemeler:
• 185 g fındık, tuzsuz kavrulmuş ve 

kabuksuz
• 1 su bardağı tam yağlı süt

• 2 su bardağı krema

• ¾ su bardağı şeker

• ¼ çay kaşığı tuz

• 120 gr sütlü çikolata, ufak parça-

lara bölünmüş
• 5 adet yumurta sarısı

• 1/8 çay kaşığı vanilya özütü

• 150 gr bittersweet çikolata, ufak 

parçalara bölünmüş
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Hazırlanışı: 
Blender’da soğutulmuş kahve, fındık, süt, muz ve agave şurubunu karıştırın ve tamamen pürüzsüz olana 
kadar blenderda çekin. Buzları ekledikten sonra yaklaşık 30 saniye daha pürüzsüz olana kadar yüksek hız-
da karıştırın. Bir veya iki bardağa aktarın, hindistancevizi serpin ve hemen servis yapın. Bu içeceği özellikle 
filtre kahve makinesinde kalan kahveyi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. 

Fındıklı milk shake

Malzemeler:

• 1/2 bardak demlenmiş soğutul-

muş kahve

• 1/4 bardak suda bekletilmiş fındık

• 1/4 fincan süt, (fındık veya soya 

sütü de olabilir)

• 1 adet dondurulmuş soyulmuş 

muz
• 1 çorba kaşığı agave şurubu

• 5 küp buz
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YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KORKMAZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ

Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
fındık tarımına kültürel ve 
siyasi katkılar yapan ilk altı 
makale Aksu Dergisi’nde 
on yıl içinde yayımlanmıştır. 
Bu sayfalarda fındık bitkisi, 
fındıkla ilgili ilk kurumlar ve 
görevlileri, ülkenin fındık 
politikası, hasat yöntemi, 
ticaretini yapan firma ve 
ticaret şekilleri, fındığa 
alternatif arayışları ve 
fındık ihracat sezonu açılış 
bayramı gibi meseleler ele 
alınmaktadır. 

Giresun’da kayıklar 
Kızlar fındık ayıklar

I. GİRİŞ
Bir orman meyvesi olan fındığın insan 
elinde tarım faaliyeti olması mitler ve 
efsaneler kadar eskidir. Fındık, Kuzey 
Yerkürenin ılıman kuşağın yarı nemli 
bölgelerinde yetişen binlerce yıllık 
bir kültür bitkisidir. Türklerin Doğu 
Karadeniz’i fethiyle hayvancılık ve ta-
rım ürünlerinde büyük artışlar olmuştur. 
Bunlar arasında en yenisi fındıktır ve 
diğerlerine göre çok hızlı bir gelişme 
göstermiştir. 
Fındığın doğal şartlarda neredeyse 
kendiliğinden yetişmesi durumu, artan 
nüfus ve arazi paylaşımına sorunuy-
la birleşince yerine geçecek başka 
ürünler araştırılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde her yıl ele alınan fındığa 
alternatif tarım ürünü arayışı neredeyse 
Cumhuriyetle yaşıttır. Tarih boyunca 
fındık ve fındıkçılığı kapsamayan bu 
araştırmamızda sadece Giresun Halk 
Evi Aksu Dergisi bağlamında bir asır 
öncesine ait fındık ve tarımsal faaliyet 
kültürü yer almıştır. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Giresun’da 
çıkmış Aksu Dergisi’nin birinci cildinde 
fındıkla ilgili altı makale yayımlanmış-
tır. Makale ve araştırmalarda fındık 
bitkisi, fındıkla ilgili ilk kurumlar ve 
görevlileri, ülkenin fındık politikası, 
fındıkta hasat yöntemi, fındıkçı firmalar 
ve ticaret şekilleri, fındığa alternatif 
arayışları ve fındık ihracat sezonu 
açılış bayramı ele alınmaktadır.
Bu ilk makalelerin yer aldığı Aksu 

Dergisi, Türk Ocakları’nın yerine açılan 
halkevlerinin Giresun şubesi yayın 
organıdır. İlk yıl faaliyete geçememiş 
Giresun Halkevi, Eylül 1933 – 1940 
arasında 21 (I-II. ciltlerde birleşik 25 
sayı bulunmaktadır) sayı düzenli olarak 
basılmış, 1950’lere kadar yayını 
devam etmiştir. Halkevleri tek partili 
dönemde yeni Türk devletinin ülküsünü 
illere taşıyacak olan çalışmalar için ku-
rulmuştur. Yerel halkbilimi çalışmalarını 
yayın, canlı icra ve gösteri bağlamında 
gerçekleştiren resmi bir kültür örgütü 
olmuştur. 
Giresun Keşap ilçesi Düzköy öğretmeni 
Rahmi Korkut Öğütçü, memleketin bu 
örgütten beklentilerini destani bir dille 
“Halkevleri İçin” şiirinin bir parçasında 
şöyle anlatmıştır. 
“…Gezdir onu… Uçmak ne demek öğret
Göster ona fennin ilmin sonu ne
Öğret ona ki bilgidedir kudret
Yazık!.. Geri kaldık biz bunca sene…” 
(Yıl 1940, C. II, S. 18-2)

Bu hedefle kurulmuş Halkevleri birçok 
kent ve kasabanın kültürüne dair 
çalışmalar yapmıştır. Merkezden gelen 
desteklerle, Giresun’da olduğu gibi, ye-
rel konulara eğilen araştırmacı, yazar, 
şair gibi birçok kalemin ilk deneyimleri 
halkevlerinin dergileriyle hayat bulmuş-
tur. Acaba derginin 1934 sayılarında 
Nebil Fazıl imzalı iki şiir Üstad Necip 
Fazıl’ın mıdır? Şairin ilk eserlerin-
den Kaldırımlar, Otel Odaları, Bu 
Yağmur şiirlerindeki üslup, dil, biçim 
ve anlatıma yakın duran (?) Giresun 
Aksu dergisindeki gizemli Nebil Fazıl 
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kimdir? Giresun’da yayımlanmış biri 
kısa diğeri mesnevi tarzında ve hacimli 
eserden şunları okumaktayız.

Daktilonun Aşkı 
Kadın isterse eğer ölüyü canlandırır
Sudan susuz getirir şeytanı da kandırır… 
(Nebil Fazıl, Aksu, Sayı 11, 1934: 27)

İçim Bir Oda Gibi 
Bu gün bir yeşil gündür penceresi 
odamın
Bir gün bir esmer verir tadını bana gamın
Ne levhalar renk alır derininde rüyanın
Bu akşamda odamda bir sarışın uyan-
dı… 
(Nebil Fazıl, Aksu, Sayı 12, 1934: 27)

Aksu Dergisi’nin “isimsiz kalmış şair” 
bu sürprizini biraz daha araştırdık.  
2003 yılında Giresun’da yapılmış 
ve “Yeşilgiresun Gazetesine Göre 
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun’da 
Sanat ve Kültür” adıyla basılmış 
bildiriler kitabının içinde iki Nebil Fazıl 
şiiri daha tespit edilmiş. Bu tespitleri 
yapmış Nazım Elmas’a göre Ağustos 
1934 yılında gazetede yayımlanmış 
şiirler ve şairlerden ikisi, dönemin 
meşhur şairi Necip Fazıl’ın şiiriyle ben-
zemekte ve bu vakte kadar araştırma-
larda dikkatlerden kaçmış olmalıdır. Bu 
“Kayıkçının Şarkısı” ve “Gün Ölüyor” 
şiirleri olsa olsa Giresun’da banka gö-
revlisi olarak çalışmış genç Necip Fazıl 
olmalıdır. Yazar bu kanaatini şiirlerin 
dili ve üslubuyla desteklemiştir. Tarihî  

Yeşilgiresun gazetesine dayalı bu 
araştırmadan iki parça örneği aşağıya 
alıp Aksu Dergisi’ndeki fındıkla ilgili 
yayınlara bakalım. 

Kayıkçının Şarkısı 
İçimizin sızısını gömüyoruz 
Karadeniz’in kara köpüklerine…

Gün Ölüyor
Esmerleşti denizde
Gurubun akisleri
Her duygulu benizde 
Yalnızlığın sisleri 
(Nebil Fazıl, Yeşilgiresun, No: 351, 23 
Ağustos 1934)

Aksu dergisi sanat - edebiyat yanında 
siyaset, tarih, iktisat, sağlık ve güncel 
olan her türlü mesele üzerine yazılar, 
araştırmalar yaptırıp yayımlamıştır. 
Mahallî konulara ağırlık veren dergide 
bölgenin ve Giresun’un en önemli 
geçim kaynağı olan fındık konusu 
diğer araştırmalara göre, ne yazık ki 
daha az yer bulmuştur. Yine de fındık 
konusunda düzenli ilk makaleler işte 
bu dergide yayımlanacaktır. 
Orta çağdan son yıllara kadar 
bölgenin başlıca tarım ürünleri mısır, 
arpa, buğday, çay, incir, elma, 
armut, erik ve kirazdır. Bunlardan 
tüketim fazlası olanlar ticari meta 
olarak yörede satıldığı gibi ihraç 
edilmektedir. Fındık ise bölgeye has 
doğal bir üründür. Giresun’un kuzeye 
bakan yamaçları orman ve çalılıklarla 

örtülü bir coğrafyadır. Buna en uyumlu 
bitki, Giresun’un şimdiki temel üretim 
kaynağı olan fındıktır. İklim ve toprak 
fındığın kaliteli yetişme şartlarını 
sağlamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca 
da ihracat kalemleri arasında ülkeye 
döviz girdisi sağlayan önemli bir tarım 
ürünüdür. 
Türkiye’deki toplam üretimin az bir 
bölümü çerez çeşitleri içinde tüketil-
mektedir. Bir kuru gıda ve meyve olan 
fındıklar pastacılık, tatlıcılık ve en 
çok çikolatalar içinde tüketilmektedir. 
Güneş altında ve sergiler üzerinde sert 
kabuğu içindeyken kurutulmakta olan 
fındıkların çoğu kavrularak pek azı da 
kuru ve çiğ meyve olarak kullanılmak-
tadır. Üretimde ilaçlama ve kimyasal 
gübrelemeye geçilse bile ihracat 
ülkeleri şimdilik buna karşı önlemleri 
desteklemektedir. Yörede doğal meyve 
olan fındık tarımındaki makineleşme 
Giresun’da alt seviyelerdedir. Saklama 
ve depolama sorunlarına çözüm 
olacak yöntemlere ihtiyaç olduğu 
bilinen fındık üretimi bütün dünyada 
Türkiye’ye bağımlı işlemektedir. 
Bu coğrafyada, üretiminden tüketimine 
kadar pek çok iş imkânı sağlayan, 
şehrin efsanelerine, türkülerine ve 
manilerine can veren; yaşantıyı hasat 
tarihine göre düzenleyen fındıktan en 
başta fındık yazarı Kemal Peker’in 
eserlerinde bahsedilmektedir. 
Folklorik kültürde ve mitolojilerde 
odununa, sopasına, asasına, meyve 
olarak kendisine olağanüstülükler atfe-
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dilmiştir. Tarihte fındık daima özel bir 
meyve olarak sağlıkla ilişkilendirilmiş-
tir. Giresun yöresinde eski anlatılarda 
kabukları yapışık olan iki fındığa ça-
talfındık veya ikiz fındık denmektedir. 
Kabuklu meyveler birbirine yapışık ikiz 
doğmuştur. Ender rastlanan biçim olan 
“çatalfındık” biriktirilir. Yeterli miktar 
ele geçerse diziler halinde tavanlara 
süs olarak asılır. Ender bulunma ve 
farklı formundan dolayı bir çeşit nazar 
nesnesi sayılmaktadır. Diğer yandan 
ise bu formun ilham ettiği iki tanenin 
kırmızı bir kalbe benzeyen görümün-
den yola çıkılarak uğurlu ve kutsal 
“yedi çift bir tek” sayısını oluşturan 
çatalfındıkların müstakbel sevgilinin rü-
yada görülmesine yardım ettiği inancı 
taşınmaktadır. Bölgedeki uygulamalar 
ve meyvenin olağanüstü sırlar taşıdığı-
na dair inançların eski kutsal sayılara 
dayandırıldığı gözlerden kaçmaz. 
Burada şehrin en eski önemli dergile-
rinden biri olan Aksu’da Eylül 1933 
ve Haziran 1940 arasında fındık 
üzerine çıkan yazılara değinilecektir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında fındık tarı-
mına kültürel ve siyasi katkılar yapan 
ilk altı makale on yıl içinde yayım-
lanmıştır. Bu sayfalarda fındık bitkisi, 
fındıkla ilgili ilk kurumlar ve görevlileri, 
ülkenin fındık politikası, hasat yönte-
mi, ticaretini yapan firma ve ticaret 
şekilleri, fındığa alternatif arayışları 
ve fındık ihracat sezonu açılış bay-
ramı gibi meseleler ele alınmaktadır. 
Konuların dağılımı, fındıkçılığın güncel 
problemlerine ışık tutarken Giresun’da 
kat edilen mesafenin ortaya çıkmasına 
da yardımcı olacaktır.
Fındık gibi tatlı, cömert
Hamsi gibi bol ve iri… 
(Arif Hikmet Par, Giresun Destanı, 
1955)

Not: Devam edecektir.
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OSMAN AĞA VE AİLESİ 
HAKKINDA YENİ BİLGİLER

AYHAn YüKsEl
ARAşTıRMAcı YAzAR

Feridunzâde Osman Ağa, 1883’te 
Hacı Hüseyin Mahallesi’nde doğdu. 
Babası Feridunzâde Mehmed 
Efendi, annesi Cemşitgiller’den 
Zeynep Hanım’dır. Babası Mehmed 
Efendi, fındık ticareti ile uğraşıyor-
du. Dedesi İsmail Kaptan ise Rus 
limanları ile Karadeniz limanları 
arasında deniz ticareti yapan bir 
kaptandı. Kadı sicillerinde yer alan 
7 Nisan 1883 tarihli bir kayıt aile-
sine dair yeni bilgiler vermektedir. 
Buna göre İsmail Kaptan’ın baba-
sının ismi Mehmed, dedesinin ismi 
ise Abdullah’tır. İsmail Kaptan’ın 
Hacı Hüseyin Mahallesi’nde yarım 
hissesi 3.500 kuruş değerinde bir 
yeri vardır. Çukur köyünde 5.500 
kuruş değerindeki yerlerini 9.000 
kuruş bedelle Osman Ağa’nın 
babası Mehmed Efendi’ye satmıştır. 
Bu satışla İsmail Kaptan, oğluna 
daha sağlığında iken miras bı-
rakmak istediğini göstermektedir. 
7 Mart 1886 tarihli bir kayıt ise 
İsmail Kaptan’ın borçlarıyla ilgilidir. 
Hafız İbrahim Efendi’nin 2.236 
kuruşunu Eytam Müdürü Abdullah 
Efendi, İsmail Kaptan’a vermişti. 
İsmail Kaptan, iki yıl sonra 670 ku-
ruş değerinde Prior marka cep saati 
daha aldı. Böylece toplam 2.906 
kuruş borcu oldu. İsmail Kaptan’ın 
borcuna Ekmekçivelizâde Abdullah 
Ağa kefili oldu. İsmail Kaptan’ın eşi 
Müyesser Hanım, 22 Ağustos 1883 
tarihinde kocası sağ iken sadaka-
tine karşılık 100 mecidiye altın ve 
mahalledeki mescidin tamiri için 20 

adet yüzlük mecidiye altın vasiyet 
ettiğini iddia etti. Buna mahalleden 
şahitlik edenler oldu. 

12 Ocak 1892 tarihli bir kayıt 
İsmail Kaptan’ın çocuklarını göster-
mesi bakımından mühimdir. Buna 
göre İsmail Kaptan’ın çocukları oğlu 
Mehmed Efendi ile kızları Emine, 
Ayşe (eşi: Aliosmanoğlu Mehmed), 
Gülsüm ve Zehra Hanımlar idi. 

21 Nisan 1898 tarihinde Mehmed 
Efendi, mahkemeye gelip Keşap 
nahiyesi Çukur köyünde 5.000 
kuruş kıymetindeki fındık bahçesini 
vakfetti. Fındık bahçesinin gelirin-
den öşür vergisi ödendikten sonra 
senede bir kere mevlit ve hatmi şerif 
okunması, Hacı Hüseyin Camisi’nin 
kapısında asılı fenerin yakılması, 
Sokakbaşı adlı yerde bahçe içinde 
birisi Gogara ve diğeri Karahisar 
yolunda bulunun iki kuyunun tamiri, 
temizlenmesi eve kova bulundurul-
ması şartı ile bağışlandı. 
Mehmed Efendi ve oğulları Hasan 
ve Osman (Ağa) Efendiler, dava 
vekillerinden Abik Efendi’yi 18 
Haziran 1905’te vekil tayin etmiş-
lerdi. 

Bu bilgiler ışığında Osman Ağa ve 
ailesinin şehrin varlıklı ve ileri gelen 
ailelerinden olduğunu söylemek 
yerinde olur. Ayrıca, bu bilgiler 
ile Osman Ağa’nın soy ağacına 
yeni bilgiler eklenmiştir. Ruhu şâd 
olsun…

Yeni bilgiler ışığında 
Osman Ağa ve ailesinin 
şehrin varlıklı ve ileri gelen 
ailelerinden olduğunu 
söylemek yerinde olur. 

Feridunzâde Hacı İsmail Kaptan’a dair 
bir gazete haberi (9.10.1892)
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Av. nuRİ KARAMAn
HUDER GİRESUN şUBE BAşKANı

CEZA YARGILAMASINDA ALTERNATİF 

ÇÖZÜM YOLU “UZLAŞTIRMA”

Yargılamaların yıllar sürmesi, mahkeme-
ler tarafından verilen kararın taraflar-
dan birini memnun etmemesi, toplumda 
basit olarak nitelendirilen suçlardan 
dolayı taraflar arasındaki husumetlerin 
önlenememesi uzlaştırma müessesesini 
önemli kılmıştır.  

CMK 253 – 255. maddelerinde uzlaş-
tırmaya yer verilmiştir. 
Uzlaştırma , bir önceki yazımızda 
değindiğimiz özel hukuk uyuşmazlıkları 
yönünden öngörülen “arabuluculuk 
kurumunun”  ceza yargılamasındaki 
karşılığını oluşturan, alternatif bir uyuş-
mazlık çözüm yöntemidir. Müessese, 
onarıcı adaletin prensipleri çerçeve-
sinde, işlenen suç dolayısıyla ortaya 
çıkan sorumluluğun şüpheli veya 
sanık tarafından üstlenilmesi ile 
mağdurun uğradığı zararın tazminine 
ve bozulan toplumsal barışın yeniden 
tesisine hizmet eder.

Uzlaştırma, kural olarak soruşturma saf-
hasında gerçekleştirilmelidir. Ancak, her 
nasılsa soruşturma safhasında uzlaştır-
ma usulü uygulanmamışsa, kovuşturma 
safhasında da tatbiki mümkündür.

Ceza yargılamasında uzlaştırmadan 
beklenen temel fayda, soruşturma 
ve kovuşturma makamlarının iş yükünün 
azaltılmasıdır. Bu sebeple özellikle ta-
kibi şikayete bağlı, toplumsal zarardan 
ziyade kişisel mağduriyetin ağır bastığı  
suçlarda, tarafların anlaşmaları yoluyla 
uyuşmazlığın çözümü hedeflenmektedir. 
Ancak takibi şikayete bağlı suçlarda 

uyuşmazlığı sona erdirmek isteyen 
tarafların tek imkanı uzlaştırma değildir. 
Şikayetten feragat yahut vazgeçme sure-
tiyle de soruşturma yahut kovuşturmanın 
sona erdirilmesi sağlanabilir. Hatta bu 
yolun tatbikatta halen ağır bastığı belir-
tilmelidir. Bunun sebebi, kişiler arasında 
geçen bir müzakerenin, anlaşamama 
halinde kendilerine daha az zarar 
vereceği inancıdır. Uzlaştırmanın her 
halükarda belirli adli/idari bürokratik 
işlemleri içeren bir özellik taşıması da 
burada rol oynamaktadır. Özellikle 
şüpheli veya sanık açısından uzlaşma 
teklifinin kabulü, “suçlamayı kabul etme, 
ikrar” gibi algılandığından, başarısız 
bir uzlaştırmanın olası olumsuz netice-
lerine maruz kalmamak adına peşinen 
uzlaşma teklifinin reddi yoluna gidilmek-
tedir. Uzlaştırma görüşmelerine ilişkin 
beyanların delil değeri taşımaması da 
(m.253/20), bu eğilimi maalesef engel-
lememektedir.

6763 sayılı Kanunla yapılan düzenle-
melerle bu mahzurlar giderilmeye çalı-
şılmıştır. Uzlaştırma artık Cumhuriyet 
Başsavcılıkları nezdinde kurulacak 
uzlaştırma büroları aracılığıyla, 
hukukçu kimliğine sahip “uzlaştırma-
cılar” tarafından yürütülecektir.
Uzlaştırma, farklı menfaatlere sahip 
kimselerin, karşılıklı yararlarını 
birbirine yakınlaştırarak, aralarında 
bir anlaşma sağlamaktır. Sorunları, 
problemleri, müzakere ederek, 
anlaşarak çözmenin yargısal yola 
nazaran tercih edilecek pek çok 
faydası vardır. Uyuşmazlığın bu yolla 

TCK ve özel kanunlarda 
uzlaştırma hükümleri 
çerçevesinde çözüme 
kavuşacak suçlarda 
muhakkak uzlaştırma 
hükümlerinden 
yararlanmak gerekir. 
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sona ermesi, geleneksel metotlara 
oranla, hem taraflar açısından daha 
bağlayıcı, hem de gerçek zararın 
tespiti ve karşılanması yönünden 
daha rasyoneldir. Bugüne kadar ifade 
alma işlemi sırasında taraflara matbu 
bir soru yöneltilmesi suretiyle, kurum 
işletilmeye çalışılmıştır. Henüz anlamı 
ve kapsamı hakkında hiçbir bilgiye 
sahip olmayan, şüpheli yahut mağ-
durun sonuçlarını öngöremeyeceği 
kuruma, adli makamlarca kendisine 
sorulduğunda şüpheyle yaklaşması 
ve peşinen “hayır kabul etmiyorum” 
tarzında cevap vermesi beklenen bir 
sonuçtu. Kanımızca 2005 yılında hu-
kuk hayatımıza giren “uzlaştırma”, bu 
yeni düzenlemelerle aslında yeniden 
doğmuş oldu. 

6763 sayılı Kanun’un 34 maddesi 
ile Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 
değiştirilmiş ve uzlaştırma kapsamına 
giren suçların kapsamı genişletilmiştir. 
Son değişiklikten sonra ortaya çıkan 
yeni duruma uygun olarak TCK ve 
özel kanunlarda uzlaştırma kapsamı-
na giren suçlar belirlenmiştir. 
Türk Ceza Kanunu’nda uzlaşma kap-
samına giren suçlar şunlardır: 
Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, 
fıkra hariç)
Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla 
İşlenmesi (TCK m. 88) 
Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89) 
Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara 
uğratacağından veya sair bir kötülük 
edeceğinden bahisle tehdit (TCK m. 
106). Tehdit Suçu (TCK m. 106/1)
 Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal 
Suçu (TCK m. 116) 
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu 
(TCK m. 117/1) 
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 
(TCK m. 123) 
Hakaret Suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a 
bendi hariç) 
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı 
hakaret (TCK m. 129) 
Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK 
m. 130) 
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu 
(TCK m. 132) 
Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma 
Suçu (TCK m. 133) 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 
(TCK m. 134) 
Hırsızlık (TCK m. 141) 
Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146 2 
cümle hariç) 
Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve 
Tehdit Kullanılması (TCK m. 150) 
Mala Zarar Verme TCK m. 151 
İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar 
Verme Suçu (TCK m. 153) 
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu 
(TCK m.154/1) 
Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155 
Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK 
m. 156) Dolandırıcılık (TCK m. 157) 
Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye 
dayanan alacağı tahsil amacıyla 
işlenmesi hali (TCK m. 159) 
Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf 
Suçu (TCK. m. 160) 
Şirket veya Kooperatifler Hakkında 
Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)
 Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul 
Etme Suçu (TCK m. 165) 
Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)
 Yağma ve nitelikli yağma hariç 
“Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı 
altında yer alan suçların haklarında 
ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden 
birinin, aynı konutta beraber yaşama-
yan kardeşlerden birinin, aynı konutta 
beraber yaşamakta olan amca, dayı, 
hala, teyze, yeğen veya ikinci derece-
de kayın hısımlarının zararına olarak 
işlenmesi hali (TCK m. 167) 
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 
Suçu (TCK m. 209/1) 
Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali 
Suçu (TCK m. 233/1) 
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 
(TCK m. 234) 
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 
açıklanması (dördüncü fıkra hariç, 
TCK m. 239) 
Yabancı devlet bayrağına karşı haka-
ret (TCK m. 341) 
Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı 
İşlenen Suçlar (TCK m. 342) 
Mağdurun veya suçtan zarar görenin 
gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi 
olması koşuluyla, suça sürüklenen 
çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı 
üç yılı geçmeyen hapis veya adli 
para cezasını gerektiren suçlar (CMK 
253/1-c)  
Uzlaşma hükümlerinin uygulanabilece-
ği bazı özel kanunlar şunlardır: 
Sınai Mülkiyet Kanunu 
Ticari İşletme Rehni Kanunu
İcra ve İflas Kanunu 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun
 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 Türk Ticaret Kanunu
 Sigorta Murakabe Kanunu 
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı 
Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun 
Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu m. 33

TCK ve özel kanunlarda uzlaştırma 
hükümleri çerçevesinde çözüme kavu-
şacak suçlarda muhakkak uzlaştırma 
hükümlerinden yararlanmak gerekir. 
En azından bu alternatif çözüm yo-
lunu denemek gerekir. Sabıka kaydı 
olma ihtimalini ortadan kaldırmak için 
bile uzlaştırmanın kabulü gerektiği 
kanaatindeyim. Uzlaşma sonucu bir 
ceza söz konusu olmayacağından 
sabıka kaydınızda olmayacaktır. 



İSTATİSTİK

Türkiye 7 ayda 
191 bin ton fındık ihraç etti
Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 191 bin 656 ton fındık 
satarak 1 milyar 214 milyon 681 bin dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracat-
çıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı 
açıklamada, 1 Eylül 2017’de başlayan 
fındık ihraç sezonunda, Mart ayı itibarıy-
la standart naturel iç fındığın kentalinin 
(100 kilogram) ortalama 612 dolardan 
işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, 1 
Eylül 2017-31 Mart 2018 döneminde 
Türkiye’nin 191 bin 656 ton iç fındık ih-
raç ederek karşılığında 1 milyar 214 mil-
yon 681 bin dolar kazandığı kaydedildi.
Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 
153 bin 879 ton fındık ihracatı karşılığın-
da, 1 milyar 292 milyon 255 bin dolar ge-
lir elde etmişti. Karadeniz Fındık Mamul-
leri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) 
yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 
2017’de başlayan fındık ihraç sezonunda, 

Mart ayı itibarıyla standart naturel iç fın-
dığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 
612 dolardan işlem gördüğü belirtildi. 
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas 
Edip Sevinç, ihracatın beklenildiği gibi 
gittiğini söyledi. Geride bıraktıkları yedi 
ayda hedeflenen rakamları tutturdukları-
nı ifade eden Sevinç, “Şu ana kadar sorun 
yok. İnşallah sezon sonu itibarıyla hedef-
lerimizi tutturacağız, belki de aşacağız. 
Tüm ihracatçılarımız Türk fındığının ta-
mamını ihraç etmek için ellerinden geleni 
yapıyor” dedi.

Fındık üreticisinden 
7 ayda 669,7 bin ton fındık
Öte yandan, üretici 7 aylık süreçte yak-
laşık 670 bin ton kabuklu fındık satışı 

gerçekleştirdiği beldirildi. Eylül ayından 
bu yana fındık üreticisi yaklaşık 7 aylık 
süreçte serbest piyasaya ve Toprak Mah-
sulleri Ofisine (TMO) 669 bin 732 ton ka-
buklu fındık satışı gerçekleştirdi. Gelen 
sayısal verilere göre rekoltede sapma 
olmadığı görülüyor. 2017 Eylül- 2018 
Mart döneminde üreticiden, tüccara ve 
TMO’ya en fazla fındık satışı Sakarya’da 
gerçekleştirildi. Sakarya ili en fazla fındık 
satışını yaparak, üretici yaklaşık 139 bin 
284 ton fındık satışı yaparak ilk sıraya 
yerleşti.
Sıralamanın devamına bakıldığında 
Sakarya’yı 118 bin 669 tonla Ordu, 117 
bin 860 tonla Düzce izledi. Giresun’da 79 
bin 634 ton, Trabzon’da 47 bin 808 ton 
fındık satıldı. Diğer il ve ilçeler de dahil 
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ÜrÜnler 2017 2018 Değişim Pay

ALMANYA 29.471 32.468 10,17 25,74 

İTALYA 33.568 18.350 -45,34 14,55 

HOLLANDA 6.405 6.889 7,55 5,46 

FRANSA 22.215 6.325 -71,53 5,01 

İSVİÇRE 7.241 6.207 -14,29 4,92 

POLONYA 8.363 5.012 -40,07 3,97 

BELÇİKA 5.437 4.172 -23,27 3,31 

AVUSTURYA 5.149 3.680 -28,53 2,92 

BİRLEŞİK DEVLETLER 1.690 3.529 108,80 2,80 

İSPANYA 3.550 3.406 -4,07 2,70 

ilK 10 ÜlKe TOPlam 123.091 90.038 -26,85 71,38 

Diğer ÜlKeler 43.115 36.093 -16,29 28,62 

Genel TOPlam 166.205 126.132 -24,11 100,00 

 

ÜrÜnler 2016-2017 2017-2018 Değişim Pay

ALMANYA 423.393 439.512 3,81 24,34 

İTALYA 460.250 329.419 -28,43 18,25 

FRANSA 194.777 135.860 -30,25 7,53 

KANADA 87.967 80.177 -8,86 4,44 

HOLLANDA 69.030 69.637 0,88 3,86 

POLONYA 74.407 69.084 -7,15 3,83 

İSVİÇRE 81.316 67.354 -17,17 3,73 

BELÇİKA 59.364 58.642 -1,22 3,25 

AVUSTURYA 73.486 58.172 -20,84 3,22 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 37.131 53.688 44,59 2,97 

ilK 10 ÜlKe TOPlam 1.561.123 1.361.545 -12,78 75,41 

Diğer ÜlKeler 408.042 443.863 8,78 24,59 

Genel TOPlam 1.969.165 1.805.407 -8,32 100,00 

FınDıK ihracaTının Genel ihracaTa Oranı (%)
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TÜrKiye Geneli FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜlKe (Bin $)

TÜrKiye Geneli FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜlKe (Bin $)edildiğinde üreticinin sezonun 7 aylık dö-
neminde sattığı fındık miktarı 669 bin 732 
ton oldu. Fındık üreticisi bu sezon fındık 
fiyatlarında mağdur duruma düşmesine 
karşı yavaş yavaş sezon sonuna doğru 
gelinmeye başlandı. Üretici yeni sezon-
dan daha fazla umutlu. Destek ödeme-
lerinin başlaması ile birlikte yeni sezon 
hazırlıklarına hızla başlandı. 

Tüm zamanların 
aylık ihracat rekoru 
Öte yandan, genel ihracat rakamları da 
Türkiye’ye moral vermeye devam edi-
yor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, Mart ayında ihracat ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arta-
rak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. 
Böylece 2018 Mart ayı, ihracat tarihinde-
ki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay 
oldu. Ayrıca tarihte ilk defa aylık ihracat 
15 milyar dolar barajını aşmış oldu. 
Mart ayında en fazla ihracatı, 3,1 milyar 
dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu 
sektörün ihracatı Mart ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. 
Otomotiv sektörünü, 1,7 milyar dolarla 
hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,6 milyar 
dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip 
etti. Mart ayında en fazla ihracat artışı 
yaşayan sektörler ise yüzde 53,7 ile Mü-
cevher, yüzde 48,9 ile Zeytin ve Zeytin-
yağı, yüzde 34,7 ile Yaş Meyve ve Sebze 
oldu. Genele bakıldığında ise tarım ihra-
catı yüzde 7,1 ve sanayi ürünleri ihracatı 
yüzde 12,6 artarken, madencilik ürünleri 
ihracatı yüzde 1,4 azaldı.
Mart ayında 154 ülke ve bölgeye ih-
racat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 
5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 
13,6; İngiltere’ye yüzde 19,1; İtalya’ya 
yüzde 18,1; İspanya’ya yüzde 23,8 ar-
tarken, ABD’ye ihracatımız yüzde 1,5 
azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke 
arasında ise en yüksek artışı ise yüzde 
58,2 ile Rusya’da yakalandı. Ülke grubu 
bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Mart 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; 
AB’ye ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi. 
Afrika’ya ihracat yüzde 22,7; Bağımsız 
Devletler Topluluğu’na yüzde 10,7; Ku-
zey Amerika’ya ise yüzde 4,8 arttı. Orta 
Doğu’ya ihracatımız ise yüzde 10,5 azal-
dı. Mart ayında AB’nin ihracattaki payı 
52,1 oldu.



İSTATİSTİK

MART

MAl GRuplARı 2017 2018 Değişim pay (%)

İç Fındık 102.797 66.909 -34,91 53,05 

İşlenmiş Fındık 63.343 58.895 -7,02 46,69 

Kabuklu Fındık 66 219 232,54 0,17 

Bitkisel Yağlar - 108 - 0,09 

Toplam 166.205 126.132 -24,1 100,00 

MART

MAl GRuplARı 2017 2018 Değişim pay (%)

KİB 91.083 68.966 -24,28 54,68 

İİB 64.417 40.927 -36,47 32,45 

DKİB 1.847 8.824 377,76 7,00 

Diğer 8.859 7.414 -16,31 5,88 

Toplam 166.205 126.132 -24,11 100,00 

MART

MAl GRuplARı 2016 2017 Değişim pay (%)

İç Fındık 14.074 10.984 -21,96 53,88 

İşlenmiş Fındık 8.105 9.311 14,89 45,67 

Kabuklu Fındık 20 62 217,68 0,31 

Bitkisel Yağlar - 30  0,15 

Toplam 22.198 20.388 -8,16 100,00 

12 AYLIK

MAL GrupLArI 2016-17 2017-18 Değişim pay (%)

İç Fındık 1.153.021 1.012.455 -12,19 56,08 

İşlenmiş Fındık 813.831 788.383 -3,13 43,67 

Kabuklu Fındık 1.112 2.524 126,99 0,14 

Bitkisel Yağlar 1.202 2.046 70,19 0,11 

Toplam 1.969.165 1.805.407 -8,32 100,00 

12 AYLIK

MAL GrupLArI 2017 2018 Değişim pay (%)

KİB 1.053.668 980.130 -6,98 54,29 

İİB 819.066 669.342 -18,28 37,07 

DKİB 20.259 79.536 292,60 4,41 

Diğer 76.172 76.399 0,30 4,23 

Toplam 1.969.165 1.805.407 -8,32 100,00 

12 AYLIK

MAL GrupLArI 2016 2017 Değişim pay (%)

İç Fındık 139.761 158.446 13,37 57,80 

İşlenmiş Fındık 96.076 114.515 19,19 41,78 

Kabuklu Fındık 280 800 185,95 0,29 

Bitkisel Yağlar 140 346 147,83 0,13 

Toplam 236.257 274.106 16,0 100,00 

mal GruPları BazınDa FınDıK ve mamulleri ihracaTı (Değer)

mal GruPları BazınDa FınDıK ve mamulleri ihracaTı (miKTar)

Genel SeKreTerliKlere Göre FınDıK ve mamulleri ihracaTı (Değer)
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Giresun Ticaret Borsası

FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜrÜn (miKTar)

FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜrÜn (Değer)



İSTATİSTİK

2017 iTiBarıyla TÜrKiye FınDıK ÜreTim alanları (heKTar) 2016 iTiBarıyla DÜnya FınDıK ÜreTim alanları (heKTar) 

iller alan (ha) Değişim Pay

GireSun 117.729 %-0,06 %16,88

OrDu 227.121 0 %32,56

SamSun 89.370 -8,19 %12,81

SinOP 1.686 0 %0,24

TraBzOn 65.485 0 %9,39

rize 3.607 0 %0,52

GÜmÜşhane 817 %7,22 %0,12

arTvin 8.063 %-0,73 %1,16

DÜzce 62.706 %0,03 %8,99

BOlu 1.250 %900,00 %0,18

SaKarya 71.328 %-10,57 %10,23

KOcaeli 8.433 %0 %1,21

zOnGulDaK 23.633 %0,16 %3,39

BarTın 6.000 %-1,75 %0,86

KaSTamOnu 7.490 %3,85 %1,07

Diğer 2.800 - %0,40

TOPlam 697.518 %-2,12 %100,00

ÜlKeler alan (ha) Değişim Pay

TÜrKiye 712.647 %0 %79,33

iTalya 71.000 %1,06 %7,90

iSPanya 20.000 %-20 %2,23

aBD 12.200 %6,44 %1,36

azerBaycan 21.000 %-5,38 %2,34

GÜrciSTan 23.000 %91,67 %2,56

Diğerleri 54.450 %36,13 %6,06

TOPlam 898.284 %0,53 %100,00

* 2017 YıLı RAKAMLARı
KAYNAK: TARıM BAKANLığı VE FAO 

BOrSalarDa SezOnlara Göre GerÇeKleşen hazır mÜSTahSil SaTışı 
KaBuKlu FınDıK miKTarları ve Oranları
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