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PROJE GTB’DEN

DESTEK TANAP’TAN
Giresun Ticaret Borsası tesislerinin çatısına
yapılacak Güneş Enerjisi Santrali için hibe desteğinde
bulunan TANAP yöneticilerine şükranlarımızı
sunuyoruz. Giresun’umuz için Devletimize yük olmadan,
proje bazlı hibe destekli yatırımlarımız devam edecek.

GİRESUN TANITIM GÜNLERİNE
İSTANBUL’DAN BÜYÜK İLGİ

FINDIK İHRACATININ YÜZDE
14,2’Sİ GİRESUN’DAN YAPILDI

GİRESUN VE SAGAE’NİN 30
YILLIK “KİRAZ” KARDEŞLİĞİ

başkan’dan

GTB TÜRKİYE’NİN EN İYİ
BORSALARINDAN BİRİ...
Değerli üyelerimiz,

HAMZA BÖLÜK
GİRESUN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

2019 yılının ilk Fındık dergisi ile karşınızdayız. Giresun’un fındık
üreticisi ve tüccarına hizmet vermek üzere çıktığımız yolda bize
göstermiş olduğunuz güvene layık olmak adına durmaksızın
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi borsaların işlevlerinden
biri üyelerinin icra ettiği faaliyetlere çeki düzen getirmek, bir diğer
görevi de üyelerinin her türlü sorunlarına çözüm üretmektir. Giresun
Ticaret Borsası olarak bu anlamda Türkiye’de görevini layıkıyla
yapan borsaların başında geldiğimizi düşünüyorum. GTB bence
Türkiye’nin en iyi Borsalarından biri, belki de en iyisidir.
Ancak 90 yıllık tarihinde GTB’yi farklı kılan ve diğerlerinden ayıran
özelliklerinden biri, kendisine verilen ödevlerle yetinmeyerek her
zaman farklı ne yapabilirim sorusuna yanıt araması olmuştur. Daha
iyiye, daha güzele ulaşmak için sürekli projeler üreten bir kurumun
yöneticileri olarak biz de önceki yönetimlerden devraldığımız
projelere yenilerini ekleyerek aynı zihniyet ile çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Önceki yönetimden devraldığımız Fındık Müzesi projesini çok
benimsiyoruz ve özümsüyoruz. Ayrıca eskiden olduğu gibi fındık
pazarlarının kurulması yönünde, fındık alışverişi yapanları bir araya
getirip fındık hallerinin oluşturulması yönünde projelerimiz var.
Arazi sorunu çözdüğümüz anda birçok projemizin peş peşe hayata
geçeceğini buradan müjdelemek isterim.
Öte yandan, Giresun Fındığı ile mamullerinin marka olması ve
doğrudan tüketiciye ulaştırılması için çalışma yapıyoruz. Giresun
Tombul Fındığı Coğrafi İşaret Kullanımı Denetim Komisyonu, Giresun
tombul fındığının ticari değerinin artırılması ve marka değerinin
korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Çok kısa zamanda coğrafi
işaretin kullanımıyla ilgili lansman toplantısı yapmayı planlıyoruz.
Bu süreçte Giresun Ticaret Borsası olarak e-ticaret sitesini de
hayata geçirerek tescilli Giresun kalite fındıkların ve diğer ürünlerin
tüketicilere doğrudan ulaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.
Yeni yılda yeni bir heyecanla, üyelerimizin sorunlarına ve bunların
çözümüne odaklanmaya devam edeceğiz ve yeni projelerimizle
Giresun Fındığının hak ettiği değeri görmesi için çalışacağız.

Giresun Ticaret Borsası
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BORSAMIZDA TV52’Yİ AĞIRLADIK
Giresun Ticaret Borsası olarak Ordu’dan yayın yapan TV52 kanalını ağırladık. TV52’de
yayınlanan “Osman Çakmak’la İş Dünyası” programına konuk olan GTB Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar İbaş, projelerini anlattı.
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BASKI - CİLT
Karakış Basım
Maltepe Mah. Litros Yolu Cad.
2. Matbaacılar Sit. No: 1BF1
Zeytinburnu / İSTANBUL

GİRESUN TİCARET BORSASI tarafından
ÜÇ AYDA bir yayımlanır
ve ücretsiz dağıtılır.
GTB FINDIK DERGİSİNDE
yer alan imzalı yazılar,
Yazarların kişisel görüşleridir,
GİRESUN TİCARET BORSASI’NI bağlamaz.
GTB FINDIK DERGİSİNDE
yer alan yazılar ve fotoğrafların
her türlü telif hakkı
GİRESUN TİCARET BORSASI’NA aittir.
İzin alınmadan, kaynak gösterilerek
dahi iktibas edilemez.
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ARTIK KALİTELİ FINDIK ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
Fındık sektörünün en önemli sorununun kalitesiz üretim olduğu belirten sektörün tecrübeli ismi
Mehmet Bozbağ, kaliteli üretimin artması ile hem lisanslı depoya teslim edilen, hem de ihraç
edilen fındık miktarının artacağını belirtiyor.

Giresun Tanıtım Günleri’ne büyük ilgi
“Giresun Tanıtım Günleri” İstanbul Yenikapı Miting Alanında bu yıl 12’nci kez düzenlendi. Tanıtım
Günleri’nin dikkat çeken sunumlarından biri “Dev Giresun Yağlısı” oldu.

FINDIĞIN
ÇINARLARI:
RASİM TURAN
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TANAP İLE İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI
İMZALANDI
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Giresun Ticaret Borsası

GTB’DEN

REEL SEKTÖR VE FİNANS
SEKTÖRÜ SAMSUN’DA BULUŞTU
TOBB ile TBB Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın on birincisi
Samsun’da yapıldı. Toplantıya odamızdan da yoğun katılım sağlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans
Sektörü Diyalog Güçlendirme
Toplantıları’nın on birincisi 9
Ocak günü Samsun’da yapıldı.
Toplantıya Yönetim Kurulu
Başkan Vekilimiz Hamza Bölük ve
beraberinde Meclis Başkanı Ertaç
Öztürk, Meclis Başkan Yardımcıları
Öner Sarıgül, Hasan Kahraman
ve sektörümüzdeki birçok üyemiz
katılım sağladılar.
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı
Hüseyin Aydın toplantı öncesinde
basına açıklamalarda bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Reel
Sektör ve Finans Sektörü Diyalog
Güçlendirme” toplantısında,
Anadolu’da ortak diyalog
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toplantıları kapsamında 10 ilde
toplandıklarını, Samsun’da ise
11’inci toplantıyı yapacaklarını
söyledi.
Toplantıya oda, borsa ve iş
dünyasının temsilcileri ile 9
bankanın genel müdür ve genel
müdür yardımcılarının katıldığına
işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Aslında bir ilki
gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı
dönemde tarihimizde ilk defa
Türkiye Bankalar Birliği ve
Türk özel sektörü bir arada,
Anadolu’nun dertlerini ve
sıkıntılarını öğrenmek üzere
birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı
ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz
de aynı gemideyiz ve ikimizin
de birbirinden farkı yok. Bizim
sıkıntımız onların sıkıntısı, onların

sıkıntısı bizim sıkıntımız.”
Sıkıntılı dönemin geçici
olduğuna inandıklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Önümüz açık, son
25 yıla baktığımız zaman bunun
gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve
daha da güçlü çıktık. Bundan da
güçlü çıkacağız, umudumuz var”
diye konuştu.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise
dertleri, sıkıntıları ve sorunları
açık yüreklilikle konuşacaklarını
vurguladı. Aydın, “Türk bankacılık
sistemi, Türk reel sektörünün
ve Türkiye’nin büyümesi ve
gelişmesi hususunda gayretini
azamileştirmektedir. Bunu
Karadeniz Bölgesi’nde de
göstereceğiz” dedi. Konuşmaların
ardından toplantı basın kapalı
devam etti.

İthalat ve İhracat İşlemleri
Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
İthalat ve İhracatta genel
prosedürler ve uygulamalar
hakkında bilgi verilen
toplantıda ihracatçı firmalar
sorularına yanıt bulurken
önerilerini de paylaştılar.

Doğu Karadeniz Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü,
Giresun Ticaret Borsası, Giresun
Ticaret ve Sanayi Odası ve
Karadeniz İhracatçılar Birliği
ortaklığında “İthalat ve İhracat
Bilgilendirme Semineri” Giresun
Ticaret ve Sanayi Odası
toplantı salonunda düzenlendi.
Giresun ve bölgesinde dış
ticaret alanında faaliyet yürüten
firma yöneticilerinin katılımları
ile düzenlenen seminer
Giresun Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Çakırmelikoğlu’nun
açılış konuşması ile başladı.
Çakırmelikoğlu konuşmalarında
Dış ticaret yapacak firmaların
ithalat ve ihracat işlemleri
gerçekleştirmeden önce Gümrük
Mevzuatı hakkında detaylı
bilgi sahibi olmanın önemini
vurguladı.
Doğu Karadeniz Gümrük
ve Ticaret Bölge Hüseyin
Şanverdi ise, “Dış ticaret yapan
firmalarımız ile diyaloglarımızı
artırmak üzerine çalışmalarımız
devam ediyor. Ülkemizin son

dönemde yaşadığı ekonomik
sorunlar ortadadır. Bu süreçten
sağlıklı çıkabilmemizde ihracat
çok önemlidir. Bu ekonomik
savaşta bizler birer neferiz.
Sizlerin dış ticaret işlemlerinize
destek vermek önceliğimizdir.
Türkiye daha fazla üreterek
ve ihraç ederek, kalkınma
sürecini sürdürecektir” diye
konuştu. Ayrıca konuşmasında
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Statüsüne değinen Bölge

Müdürümüz statünün Dış
Ticarette sağladığı avantaj
ve kolaylıklar konusunda
bilgilendirmelerde bulundu.
Konuşmaların ardından
Giresun Gümrük Müdürlüğünde
görevli Muayene Memuru
Osman Yıldırım, İthalat ve
İhracatta genel prosedürler ve
uygulamalar hakkında sunum
yaptı. Ardından ihracatçı
firmaların soru ve önerileri
dinlendi.

GTB’DEN

TANAP İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
İMZALANDI
TANAP’ın, Giresun Ticaret Borsası tesislerinin
çatısına yapılacak Güneş Enerjisi Sistemi ile
Elektrik Enerjisi Üretimi tesisine 3 milyon TL
hibe desteği sağlamasına ilişkin protokol 16
Ekim 2018’de imzalandı.
TANAP, Sosyal ve Çevresel Yatırım
Programları (SEIP) Doğrudan Yatırım
Fonlama Mekanizması kapsamında
Giresun Ticaret Borsası ile iş birliğine
imza attı. TANAP bu doğrultuda,
Giresun Ticaret Borsası ile yaptığı iş
birliğiyle enerji tüketiminde tasarruf
ve fındık üreticileri için fayda
sağlayacak.
16 Ekim 2018 Salı günü TANAP
Merkez Ofisi’nde düzenlenen
törende TANAP Genel Müdürü
H. Saltuk Düzyol, TANAP Teknik
İşlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Ayan, TANAP
Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal
ve Çevre Direktörü Fatih Erdem
ile Giresun Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Ertaç Öztürk, Giresun
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar İbaş ve Giresun
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eren
Nizam’ın katılımlarıyla sözleşme
imzalandı.
TANAP Genel Müdürü Saltuk
Düzyol tören çerçevesindeki
konuşmalarında, “Rahmetli Dedemin
bir sözü vardı, yaptığınız iş ya karın
doyuracak ya da şefaat sağlayacak
diye, biz de Giresun için çok önemli
olan Giresun Fındığı ve Fındık
üreticisinin tesisi olan Giresun Ticaret
Borsası’nın Fındık Lisanslı Depolama
Tesisine fayda yaratmayı ve daha
fazla insanımızın bu tesisten uygun
ve düşük maliyetle faydalanmasını
istedik. Bizler, Giresun Ticaret
Borsasına, böyle topluma faydalı
bir proje ürettikleri için teşekkür
ediyoruz. TANAP Ailesi olarak
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kendilerini kutluyor ve Ülkemizin
çok önemli ve kıymetli ürünlerinden
olan Türk Fındığı’na yaptıkları
önemli çalışmalar için tekraren
teşekkür ediyorum ve projede emeği
geçen herkesi kutluyor, Giresun’da
yapılacak tesisin açılışına gelmeyi
ve bu gurur gününü hep birlikte
yaşamayı arzu ediyorum.”
İmza töreninde görüşleri alınan
Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar
İbaş; “Göreve geldikten kısa bir
süre sonra projelendirdiğimiz,
TANAP’tan 3 milyon TL hibe
destekli, Giresun Ticaret Borsası
tesislerinin çatısına yapılacak GES
(Güneş Enerjisi Sistemi ile Elektrik
Enerjisi Üretimi) protokolü TANAP
ile imzalandı. Bizlere inanıp, 5
ay gibi kısa bir zamanda hibe
desteğini çıkaran TANAP Genel
Müdürü H. Saltuk Düzyol ve
TANAP çalışanlarına, proje üstadı
borsamızın çalışanlarına, Borsamız
ve Giresun adına teşekkür ederiz.
Giresun’umuz için Devletimize yük
olmadan, proje bazlı, hibe destekli

yatırımlarımız devam edecektir”
ifadelerini kullandı.
Giresun Ticaret Borsası’nın
“Lisanslı Depolama Tesisinde
Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi
Üretimi” projesine verilen destek
kapsamında kırsal kesimler ve
tarım alanları için ideal olan güneş
enerjisi kullanımının uygulamaya
geçirilmesi hedefleniyor. Giresun’da
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot
Borsası’nda güneş enerjisinden
elden edilen elektrik ile yıllık 435
bin lira tutarında elektrik enerjisi
tasarrufunun yanı sıra, 17 bin
ton fındık depolama kapasitesi
sağlanarak bölgedeki fındık
üreticilerine fayda sağlanması
amaçlanıyor. Yaklaşık 3 milyon
TL hibe verilecek bu proje ile
Tesisin enerji ihtiyacının yüzde
90’ı yenilenebilir ve temiz enerji
kaynağı olan güneş enerjisi ile
sağlanacak. Giresun İl genelinde
ilk defa kurulacak bu güneş enerjisi
sistemi ile 450 KWp/h enerji üretimi
hedeflenmektedir.

TOBB2B sitesi hizmete girdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOBİ’lerimizi global oyuncu haline getirmek ve dünyadaki
yeni gelişmeleri takip ederek özel sektörümüzü başarıya ulaştırmak amacıyla TOBB2B
uygulamasını hizmete soktu.

İngilizce açılımı “Business to
Business” olan B2B, yani şirketler
arası pazarlama ya da satış
uygulamaları biçimindeki ticaret
şeklinden esinlenilerek hayata
geçirilen TOBB2B, yerli ve yabancı
iş dünyasını bir araya getiren,
işbirliği olanaklarını geliştiren
ve KOBİ’lerimizin potansiyel
iş ortaklarını tanımaları için

kurulan profesyonel bir eşleştirme
e-platformudur. Günümüz en son
teknolojik gelişmelerin imkanlarından
faydalanılarak kurulan bu sistemin
başlıca amacı, 2017 yılında
başlatılan “GLOBAL KOBİLER” hedefi
çerçevesinde özellikle KOBİ’lerin
yurtdışına açılmalarına katkı sağlama,
yeni pazarlar ve müşteriler bulma,
satışlarını artırma ve dolayısıyla ülke

ekonomimize döviz kazandırmak
olarak belirlendi. Bu amaç ve
hedefler çerçevesinde, elektronik
ticaretin giderek yaygınlaştığı
küresel ekonomiye KOBİ’lerimizi
adapte etmek, gerek yurtiçinde
gerek yurtdışında iş bağlantıları
sağlanmasına katkıda bulunmak
için www.tobb2b.org.tr Birliğimiz
bünyesinde kuruldu. Bu platform,
firmaların yeni iş bağlantıları
kurmalarına imkan tanırken, aynı
zamanda 7/24 sanal fuar ortamı ile
elektronik ticarete katkı sağlayacaktır.
Mobil cihazlarla uyumlu olan bu
proje ile firmalar, mal alım, satım
ve işbirliği taleplerini dijital ortamda
ücretsiz olarak yayınlayabilecekler.
İhale, özelleştirme ve yatırım
projelerinin de yer aldığı bu dijital
platformun, Türkiye’nin en güçlü özel
sektör çatı kuruluşu olarak Türk özel
sektörümüzün hizmetine sunmaktan
büyük memnuniyet duyduğumuzu
ifade etmek istiyoruz.

GTB’DEN TMO GENEL MÜDÜRÜ AHMET GÜLDAL’A ZİYARET
TMO Genel Müdürü Sn. Ahmet
Güldal’a; Yönetim Kurulu Başkanımız
Yaşar İbaş, Meclis Başkanımız
Ertaç Öztürk ve Genel Sekreter
Eren Nizam ile birlikte iade-i ziyaret
gerçekleştirdik.
Değerli Genel Müdürümüze, kendi
stoklarında bulunan Fındıklar
için daha önceden açıklanan yıl
sonuna kadar satış yapılmayacak
kararlılığının, Nisan 2019 sonuna
kadar revize edilmesi hususunda
görüşlerimizi ilettik.
Üreticilerimizin gözünün ve kulağının
TMO’nun kesin bir tarih belirtilerek
fındık satmayacağına dair bir
açıklama beklediğini de kendilerine
ifade ettik.
Giresun Ticaret Borsası

GTB’DEN

BATMAN GÜLTEPE İLKOKULUNA
“YERLİ MALI” DESTEĞİ

Batman Gültepe
İlkokulu’nun düzenlediği ve
“7 Bölge 7 İklim Her Köşesi
Memleketim” sloganıyla
yapılan yerli malı sergisine
Giresun Ticaret Borsası
olarak yöremiz ürünleri ile
destek verdik.

Batman Gültepe İlkokulu, “Tutum
Yatırım ve Yerli Malları Haftası”
kapsamında çok farklı bir etkinliğe
imza attı. Okulda 81 ilin kendine
has yöresel ürünlerin sergilendiği bir
sergi düzenlendi. İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube
Müdürleri Cemal Konakçı, İshak
Büyükkaya, Batman Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri,
okul müdürleri, veliler, öğrenci ve
öğretmenlerin katılımı ile açılışı
yapılan sergi ülkemizin 7 bölgesi ve
81 iline ait ürünleri ile büyük beğeni
topladı. “7 Bölge 7 İklim Her Köşesi
Memleketim” sloganıyla yapılan yerli
malı sergisinde ayrı ayrı oluşturulan
stantların başında o bölgenin
yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler
bölgeyi ve illerini tanıttı. Yöresel
lezzetler, el sanatları ürünleri, doğal
güzellikler; öğrencilerin 81 ilimize
ait hazırladığı görseller ve resimlerle
tanıtıldı. Giresun Ticaret borsası
olarak biz de Giresun standının
hazırlanması için üzerimize düşen
katkıyı yaptık. Okul müdürü Şehmus
Eren kendilerine destek olan başta
Batman Ticaret Borsası Başkanlığı
olmak üzere Van, Bitlis, Zile,
Balıkesir, Ayvalık, Nazilli, Elazığ,
Bursa, Gemlik, Nevşehir, Rize,
Isparta, Antalya, Malatya, Bafra,
Eskişehir, Kayseri ve Çankırı Ticaret
Borsaları ile birlikte Giresun Ticaret
Borsamız başkanlığına, öğretmen
ve öğrencilere katkılarından ötürü
teşekkür etti.
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FINDIĞIN
ÇINARLARI
RASİM TURAN
Giresun Ticaret Borsası Fındık Dergisi
olarak bu sayımızdan itibaren ilimizde fındık sektörüne hem emek hem
gönül vermiş çınarlarımızı tanıtacağız. İlk çınarımız Yağlıdere’den
Rasim Turan, fındık işiyle tanışmasından ticaretin zorluklarına, fındıkla
ilgili anılarını okurlarımızla paylaştı.
Rasim amca tam olarak ne
zaman fındık işiyle (ticaretiyle) uğraşmaya başladın?
Kendimi bildim bileli fındık işiyle
uğraşıyorum. Abim vardı ticaretini
yapan, onun yanında kantarcılık yapıyordum, yeri geliyor hamallık yapıyordum. Çarşıdan sırtlayıp dükkâna
getiriyorduk. Daha sonra ben abimin
yanından ayrıldım ve ayrı bir yer açtık.

Peki, Rasim
amca dükkânı
açtığınızda kaç
yaşlarında idiniz
hatırlayabiliyor
musunuz?
Onu tam olarak hatırlayamıyorum ama abimin yanında
15 sene çalıştıktan sonra ayrıldık
ve yeni bir dükkân açtık.
Her zaman Yağlıdere’de mi
ticaret yaptın Rasim amca?
Evet, hep Yağlıdere’de idim. Artık
belli bir yaşa geldik ve işleri çocuklara devrettik ama halen daha dükkanda otururum. Evde avare oturmaktan
iyi. Yağlıdere’ye geldiğinizde bana
uğrayın kendinizi takdim edin bir işiniz olursa yardımcı olayım.
Eskiden mi fındık ticareti
daha zordu yoksa şimdi mi
daha zor?
Valla benim için fark etmiyor. Eskiden
de alıp satıyorduk şimdi de alıp satıyoruz çok bişey değişmedi. Ben
zorluk yaşamadım, kimsenin malına
tenezzül etmedim (çalmadım), böyle
gramı gramına parasını verdim. Bir
de eskiden fındık pazara gelirdi çarşının ortasında biz pazarda alırdık
20-30 çuval yığardık. Öğleden sonra akşama doğru taşırdık çuvalları
dükkana.
Peki, o tarihlerdeki fındık tarımı ya da mahsulü ile şimdiki
fındık tarımı arasında ne gibi
farklar var?
Eskiden bu kadar fındık olmazdı.
Şimdi çalışıyor insanlar. Eskiden adamın evinde bi kendi bi karısı vardı.
Şimdi oğlu var gelini var torunu var.
Çalışıyorlar.

Rasim amca eski fındıkçılardan hatırladıkların var mı?
Çoğu öldü ama hatırladıklarım,
Büyüklerden
Soytaroğlu
vardı,
Bozbağlar vardı, Hasan Güreller
vardı. Başkanlar vardı. 1930 doğumluyum nerdeyse doksan yaşıma
geldim hepsini hatırlayamıyorum.
Yağlıdere’de hatırladığın
fındıkçılar kimler vardı Rasim
amca, şimdiki kadar fındıkçı
var mıydı?
Yağlıdere’de Bölükoğlu Ali vardı, Keloğlu Ali vardı, Kahyaoğlu
Hacıbey vardı, yani 7-8 tüccar vardı.
Hepsini hatırlayamıyorum. Onlar da
bizim gibi 20-25 çuval fındık alırlardı, yığar akşamına taşırlardı.
Rasim amca siz ticareti kimle
yapardınız?
Biz Keloğlu Ali’nin kardeşiyiz ona
yardım ederdik. Biz Soytaroğluna,
Hasan Gürel’e verirdik fındığı,
Yağlıdere’de Bölükoğlu Ali ye verirdik.
Memleketin durumunu nasıl
görüyorsun Rasim amca?
Memleketin durumu iyi. Cebinde paran varsa iyisin, yoksa memleketin
durumu da iyi değil.
Giresun Ticaret Borsası

GTB MEclisi

GTB Meclis Başkanı

ERTAÇ ÖZTÜRK
“Önümüzdeki hedefimiz
profesyonel manada bir
fındık entegre tesisi kurarak
250 kişilik daha istihdam
sağlamak ve bu alanda
faaliyet göstermek.”

Ertaç Öztürk’ü
tanıyalım
23 Kasım 1983 tarihinde Giresun’da
doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi
Giresun’da bitirdim. Bulancak Lisesi
mezunuyum. Giresun Üniversitesi
Kamu yönetimi bölümünü 3. sınıfta
bıraktım. Faaliyetlerime ÖZTÜRK
FINDIK GIDA PETROL TARIM ÜR.TRZ.
NAK.İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. adı
altında fındık kırma tesisi olarak devam
etmekteyim. Seyahat etmekten ve
futbol oynamaktan hoşlanırım. Evliyim
ve 2 erkek, 1 kız çocuğu babasıyım.
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Ticarete 2000 yılında kömür satışı
ile başladık. Fındık sektörüne 2001
yılında kabuklu fındık alım-satımı
yaparak başladım. 2003-2004 yıllarında Bulancak/Ballıca’da kafe
işletmeciliği ile uğraştık. Tüm bunlara devam ederken 2007 yılında
inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladık. Bulancak genelinde
devam eden birçok inşaatımızla
halen daha bu alanda faaliyetlerimize başarıyla devam etmekteyiz.
2013 yılında konkasör tesisi kurarak bu alanda da kum çakıl üretimi
faaliyetlerine başladık. Daha sonra
2015 yılında TKDK’dan da destek
alarak Fındık kırma fabrikası kurduk ve halen daha bu alanda faaliyetlerimiz devam etmekte.
En son olarak fındık kavurma tesisi
satın alarak bu alanda da ticari faaliyetlerimizi sürdüreceğiz Allah’ın
izniyle.
Farkındaysanız hep başladık, yaptık gibi ifadeler kullanıyorum. Çünkü

bu bahsettiğimiz işlerin hepsini sıfırdan ben ve abim Cüneyt Öztürk ile
gerçekleştirdik. Bizim babamızdan
kalma tek kuruş sermayemiz yoktu.
Ama babamız bize manevi anlamda çok büyük destek olmuştur. Biz
tamamen kendi öz sermayemizle
başladık. 2000 yılından bu yana
bahsettiğimiz tüm ticari faaliyetlerimize, kafe işletmeciliği hariç başarıyla devam ediyoruz. Yalnız bir
anekdot olarak paylaşmakta fayda
var, 2000-2002 yılları arasında
kafe işletmeciliği yaparken ayrıca
Giresun’un yaylalarındaki şenliklerde sergiler açtık, çok ticaretimiz
oldu. Yani bu geldiğimiz noktaya
hiç kolay gelmedik aslında.
Şu anda yaklaşık 180 kişilik istihdam kapasitemiz var. Önümüzdeki
hedefimiz profesyonel manada bir
fındık entegre tesisi kurarak 250
kişilik daha istihdam sağlamak ve
bu alanda faaliyet göstermek istiyoruz.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı

YAŞAR İBAŞ
Yaşar İbaş’ı tanıyalım

1970 yılında Giresun’un Yağlıdere
ilçesinde doğdum. İlkokul ve ortaokul
tahsilini Yağlıdere’de tamamladım.
Daha sonra Devlet Parasız Yatılı
Okulları sınavını kazanarak Ankara
Keçiören Sağlık Meslek Lisesi’ne
başladım ve Lise eğitimimi burada
tamamladım. Üniversiteye, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek
Okulu’nda başladım. Ancak ikinci
sınıfta öğrenimimi yarıda keserek,
Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim ve
burada iş hayatına atıldım. Uzun yıllar
ABD’de restoran ve akaryakıt istasyonu
işletmeciliği işleriyle iştigal ettim. 2008
yılında Türkiye’de dede mesleği olan
Fındık Kırma Fabrikası işletmeciliğine
dayım ile ortak olarak başladım ve
halen BÖLÜKLER GIDA SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ. firması olarak bu işe devam
etmekteyiz. Evliyim ve biri erkek, biri kız
olmak üzere iki çocuk babasıyım. İyi
derecede İngilizce bilmekteyim. Futbol
oynamak ve seyretmek, seyahat etmek
ve doğa ile içiçe olmaktan hoşlanırım.

Fındık sektörünün şu andaki genel
durumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle şunu söylemek isterim, fındık ürünü özel bir üründür. 8 milyon
kişi dolaylı veya dolaysız bu üründen
ekmek yiyor. Ancak sektör olarak
sıkıntılarımız var. Başta bu sene özelinde olmak üzere büyük bir finansal
sıkıntı içerisinde fındık tüccarlarımız.
Tabi ülkemizin şu anki ekonomik durumu ile paralel sıkıntılar bunlar ancak, banka faizlerinin %30-40’lara
dayandığı bir ortamda ticaret yapmak gerçekten çok zor. Yine başka
bir sorun ki bunu artık her yeni gelen
sezonda yaşıyoruz, ürün rekoltesinin
yetersiz olmasıdır. Özellikle Doğu
Karadeniz, hatta Giresun özelinde
bu sıkıntıyı yaşıyoruz çünkü fındık
bahçelerimiz çok yaşlı. Bahçelere bakım yapacak nüfus ise sürekli göç ediyor. Dolayısıyla rekoltenin az olduğu
ortamda rekabet daha da artıyor ve

afaki fiyat dalgalanmalarına yol açıyor. Bu da zaten zor durumda olan
tüccarımızı daha da zor pozisyon
alabilir duruma getiriyor.
Peki tarımsal olarak fındığı nasıl
değerlendirirsiniz?
Aslında fındık bu coğrafya için bir
lütuf. Ancak fındık sektöründe olduğu gibi tarımında da sıkıntılarımız
var. Başta miras yoluyla bölünen
araziler. Bu bölünen arazilerin küçük kalmasından dolayı mirasçıların
fındık tarımına rağbet etmemesi.
Tabi burada devletin uygulamakta
olduğu arazi bazlı destekleme politikası da bu işe çanak tutuyor. Çünkü
üretici, bahçesiyle ilgili bakımı yapsa da yapmasa da verimliliği artırsa
da artırmasa da arazi bazlı verilen
desteği alıyor. Bu destekleme ürün
bazında olsa üretim ve verimlilik anlamında daha olumlu sonuçlar alacağımıza ben inanıyorum. Bir diğer
sıkıntı, son yıllarda ortaya çıkan zararlılar ve hastalıklar. Bunlarla ilgili
yeteri kadar bilinçlendirme ve mücadele olmaması. Tüm bu sıkıntılar
coğrafi şartlardan dolayı endüstriyel tarıma geçememiş olmamızdan
kaynaklanıyor.

Geçmişten bugüne Giresun Ticaret
Borsası’nı değerlendirdiğinizde ne
söyleyebilirsiniz?
Öncelikle, bizlerin elinin güçlü şekilde borsanın yönetimine gelmesine
vesile olan tüm eski yöneticilerimize
çok teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet
Başkan, 2002 yılında, ufku genişmiş,
her toplantıda söylüyorum Allah razı
olsun böyle bir arazi almış. Belki
2002 yılında şehrin çok dışındaydı.
Belki niye aldı denildi ama bugün
baktığınızda üzerinde 120 milyon
liralık devasa bir idari bina ve lisanslı depo var. Giresun Ticaret Borsası
Avrupai bir Borsa. Yani Avrupa
Birliği projelerini ve hibelerini takip eden, Lisanslı deposu tamamen
Avrupa standartlarında, ofisimiz de
o şekilde, fındığın gelişimi ve ürünün
gelişimi için çok şeyler yapan bir borsadır. Bizler de yeni yönetim olarak,
proje üretme ve yürütme konusunda
ehil personelimizle, borsamızı daha
ileriye nasıl götürürüz, memleketimize, üyelerimize ve milletimize nasıl
faydalı faaliyetler ve projeler gerçekleştiririzin peşindeyiz. Bu ağır sorumluluğun bilincindeyiz ve gereken
gayreti göstereceğimizden kimsenin
şüphesi olmasın.
Giresun Ticaret Borsası

GTB MEclisi

GTB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

HAMZA BÖLÜK

“Giresun Ticaret Borsası;
hem bugün geldiği nokta,
yerleşim alanı bugünkü
kalitesi, hizmet kalitesi ile
bence Türkiye’nin en iyi
Borsalarından biridir. Belki
de en iyisidir.”
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Üye olarak gözlemlediğiniz
Giresun Ticaret Borsası ile yönetimde iken gözlemlediğiniz
Giresun Ticaret Borsası’nı nasıl
değerlendirirsiniz? Borsamızın
Sektördeki konumu hakkında,
yaptığı ve yapması gerektiği
faaliyetler hakkında neler düşünüyorsunuz?
1993 yılındadır benim Giresun
Ticaret Borsası ile ilk tanışıklığım.
Babamın rahatsızlığı ile beraber
babamın işlerine yardımcı olmak
için gelirdim Borsaya. Bugünkü
Tibor’un bulunduğu Belediyenin
arkasındaki adreste idi Borsa.
Bir kat içerisine sıkışmış üst üste
kimin ne olduğu belli olmayan
daracık bir yerde, ama yine de
nezih bir ortamdı. Ama biz sadece tescil kısmında gelirdik giderdik, başka işler nasıl yapılır çok
da ilgilenmezdik işin doğrusu.
Daha doğrusu Oda ve Borsalarla

ilgili çok ilgili bir tarafımız yoktu.
Çünkü o noktada bir üye olarak
oraya aidat ödeyen birisi gibi
kendimizi görüyorduk. Aidiyet
duygusu ondan ibaretti, hatta kızardık zaman zaman. Derdik ki;
niye bizden bu kadar para alıyorlar bunlar. Yani bu kadar para
almalarını gerektirecek ne var?
Ama gel gör ki zaman içerisinde
şunu gördük, oda ve borsalar aslında meslek gruplarının bir araya
gelip birlikte oluşturdukları bir kuruluş. Bunların asli görevleri aslında kendine ait meslek gruplarına
bir çeki düzen vermektir. Ancak
bu noktada Ticaret Borsalarını
yetersiz buluyorum. Yani gerektiği kadar, üyesinin kalitesini
yükseltip, ticaretini daha karlı bir
noktaya taşıyıp, belli örf adet ve
gelenekler üzerinde kurulmuş bir
yapıya dönüştüremediğini görüyorum. Bunu başarısızlık olarak

söylüyorum. Ancak onun haricinde, Giresun Ticaret Borsası; hem
bugün geldiği nokta, yerleşim
alanı bugünkü kalitesi, hizmet
kalitesi ile bence Türkiye’nin en
iyi Borsalarından biridir. Belki de
en iyisidir. Diğer borsaların hepsini gezmedik, ama alan olarak,
yer olarak, hizmet olarak, gelen
üyelere davranışlar olarak iyi bir
noktada olduğumuzu görüyorum.
Eleştirilebilir, herkesin eleştirme
hakkı vardır. Beğenmeyenler olacaktır. Ama bu bizim iyi olmadığımızı ortaya koymaz. Eleştiriler
oldu diye iyilikten uzaklaşmıyoruz ama o eleştirileri haklı görür
ve varsa sıkıntı düzeltmeye çalışırız.
Şu anda mevcut yönetim olarak,
görev sürenizce, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hem fındık
sektörüne hem de üyelere yönelik faaliyetler nelerdir?
Şimdi birinci olarak yaptığımız
ilk iş zaten, söz olarak verdiğimiz randıman makinesi dağıtma
işini gerçekleştirdik. Bununla ilgili
aklımızdan geçen, üyelerin talebi
olursa da bundan sonraki yıllarda, almamış olan hak eden üyelere yeniden yardımcı olmaktır.
Çünkü fındığın kalitesinin artırılması biraz da, bu ticaretin yapılması için, en önemli kurallardan
ve yollarından bir tanesi randıman kontrolünün sağlanmasıdır.
O yüzden de önemli görüyorum.
Bunun dışında üyelerin talepleri
doğrultusunda başka istekleri de
olursa onları da yerine getirmeye çalışırız. Ama genel manada
şunu söyleyebilirim; daha önceki yönetimden devraldığımız bir
Fındık Müzesi projesi var ve çok
benimsiyoruz ve özümsüyoruz.
Onu mutlaka faaliyete geçirmek
istiyoruz. Ama bizim Giresun geneline yönelik yer problemimiz
var. Sadece Fındık Müzesi de değil bizim başka projelerimiz de
var yer bulduğumuz takdirde. İşte
Fındık satış noktaları gibi. Anayol
üzerinde, Karadeniz Sahil Yolu

üzerinde, Giresun’un girişinde
ve çıkışına kadar bir fındık şehri
olduğunu gösterecek satış noktaları koymak. Bunun haricinde işte
başarabilirsek, ilçelere ya da ilin
merkezine fındık pazarlarını, eski
usulde olduğu gibi bir noktaya
toplayıp, fındık alışverişi yapanları bir araya getirip fındık halleri
oluşturmak. Ama bunların hepsi
Giresun’da en büyük sıkıntı olan
arazi problemine takılıp kalıyor.
Onu çözmek için çabalıyoruz,
çözdüğümüz noktada bizim bunları yapmak için önümüzde hiçbir
engel kalmıyor. Araziyi ele geçirebilirsek arsaları bulabilirsek hemen yapmayı düşünüyoruz.
Siz babanızdan dolayı geçmişteki ticareti de biliyorsunuz, onunla beraber de ticaret yaptınız.
O tarihlerdeki fındık ticareti ile
şimdiki arasında bir kıyaslama
yaparsanız nasıl bir değerlendirme çıkıyor sizin gözünüzden?
Bu tamamen teknolojiye bağlı
bir şey. Teknoloji geliştikçe ve
çağ atladıkça, ticaretin de şekli

ve özü değişti. Bundan önceki
yıllarda babamın ilk yıllarında,
çocukluğum da hatırladığım kadarıyla ben 70’li yıllardan sonrasını hatırlıyorum; fiyat Avrupa’da
yükselişe geçtiğinde üreticinin
duyma mesafesi yaklaşık 15 ila
20 gündü. Çünkü teleks oradan
buraya çekilecek, teleksle gelen
o fiyat artışı buradaki ihracatçı
firma tarafından kendi satışı karşılanıp ihtiyacı karşılanıncaya kadar duyurmayacak çünkü duyan
başka kimse yok. İhracatçı firma
sonra tedarikçisine bu fiyatı yansıtacak, sonra tedarikçi bunu köylüye yansıtacak 20 gün oluyordu. Şimdi teknoloji değişti artık.
Dokunan fiyatı ekranda görüyor
zaten, hatta biz bazen köylüden
fiyat öğreniyoruz çünkü bizden
önce duyuyor. O yüzden de ticaret bugün daha zor, karlılık daha
zor, geçmişte kar etmek ve para
kazanmak daha kolay, ama iş
yapmak daha zordu. Şimdi işi
yapmak teknoloji geliştiği için
daha kolay ama para kazanmak
daha zor.

Hamza Bölük’ü tanıyalım
1960 Yağlıdere doğumluyum. İlk orta ve Lise tahsilimi Giresun’da, Üniversite
tahsilimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Yüksekokulu idi o zamanki
adı şimdiki Eğitim Fakültesinde yaptım. İlk Göreve öğretmen olarak 1982 yılında
Mardin-Derik lisesinde başladım Edebiyat öğretmeni olarak. 25 yıl devlette edebiyat
öğretmeni olarak çalıştım. Bu 25 yıl boyunca Mardin Derik Lisesi ve Espiye İmam
Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak çalıştım. Yağlıdere lisesinde müdür yardımcısı
ve müdürlük yaptıktan sonra son 13 yıl Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’nde
Edebiyat öğretmeni olarak görev yapıp 2008 temmuz ayında emekli oldum.
Fındık ticareti babamın manav olarak 1950’li yıllardan itibaren yaptığı bir ticaretti,
çocukluğumuzdan beri haşır neşir olduğumuz ilk ticareti babamdan öğrendim. 13-14
yaşlarındayken dükkâna beni bırakır cebime bir miktar para koyar, ben senden bu
fiyattan alacağım sen buna göre fındık al derdi bana. Bende alırdım akşama babama
satardım. Oradan itibaren ticaretle bağımız sürüyordu. Babamın 1995 yılında vefatı
ile birlikte bir nevi hem öğretmenlik hem ticareti, biraderle beraber yürüttük. 2008’de
emekli olunca Tahsin Fındık San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında hanımla beraber birader
kurmuştu. Sonra emekli olunca, ben şirketi devraldım eşim ayrıldı. 2008’den itibaren
Tahsin Fındık San. Ve Tic. Ltd. Şti. adı altında önce kabuklu fındık alım satımı yaptık.
Hatta 2008’de Bölükler Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti.’ni, amca oğlu Sebahattin Bölük
ile kurmuştuk. 1 yıl kadar onunla birlikte fındık kırma işi yaptık. Sonra ben oradaki
hissemi Yaşar İbaş’a devrederek, Tahsin Fındıktaki işlerime devam ettim. 2011 yılında
kırma fabrikasını kurduk. 2011 yılından beri de fındık kırma işiyle iştigal ediyorum.
Fındık alıp satıyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım. 2
oğlum var, biri tıp doktoru-beyin cerrahı, diğeri de eczacı ve işlerini yapıyorlar.

Giresun Ticaret Borsası

GTB MEclisi

GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Necattin YILMAZ
Necattin Yılmaz’ı
tanıyalım
20 Aralık 1959 Giresun doğumluyum.
30 yılı aşkın süredir kabuklu fındık
alım-satımı işiyle uğraşıyorum.
Evliyim. 2 erkek 2 kız 4 evladım var. 26
Aralık 1989 tarihinde Giresun Ticaret
Borsası’na kaydoldum ve bugüne kadar
geldiğimiz süreçte, birçok defa GTB
Meclis ve yönetiminde bulundum.

Fındık sektörünü genel olarak
değerlendirdiğimizde neler söyleyebilirsiniz?
Bugünü konuşacak olursak, fındık
sektörü genel olarak bir sıkıntı içerisinde diyebiliriz. Bu sene gerçekleşen rekoltenin düşük oluşu, banka
faiz oranlarının çok yüksek olması,
Fındık tarımındaki yapısal sorunlar, bunların hepsi fındık sektörünü
olumsuz etkileyen olaylar. Geçmişte
daha iyiydi ticaret. Fiyat dalgalanmaları bu kadar sık ve yüksek
olmazdı. Her geçen gün daha da
zorlaşıyor işimiz.
Peki tarımsal olarak değerlendirdiğimizde fındık tarımı ne durumda?
Biraz önce bahsettiğim gibi, fındık tarımının yapısal sorunları var.
Birincisi artık fındık tarımının maliyetleri gerçekten çok yükseldi. Hem
tarım için yapılması şart olan bakım
ve mücadele için gerekli tüm girdilerin maliyetleri yükseldi, hem de
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birim alan başına alınan fındık miktarı yani verimlilik düştü. Bir taraftan
girdi maliyetlerin yükseliyor, diğer
yandan verimlilik nedeniyle gelir
kaybına uğruyorsun. Tabi bu durum
belli bir kesim için daha fazla sürdürülebilir bir olay olmaktan çıkıyor.
Öte yandan devlet alan bazlı desteğe devam ediyor. Bu sefer üretici
de yüksek maliyetlerle tarım yapacağıma destek parasını alırım bana
yeter diyor. Peki soruyorum ben, zirai zararlılarla ve hastalıklarla kim
mücadele edecek o zaman. İleride
fındık toplayacak işçi bulamayacak
hale gelebiliriz. Eskiden fındık hasadında bahçelerde şenlik havası
olurdu. Şimdi sanki ölü toprağı atılmış gibi, insanlar mutlu değiller. Bu
sebeple bir an önce yapısal reformlara gidilmesi lazım. Fındık olmazsa olmazı Karadeniz’in. Devletin de
olaya bu gözle bakıp, ama uzun
ama kısa vadede mutlaka çözüm
üretmesi lazım bu sorunlara.

Uzun yıllar yönetici olarak görev
aldığınız Giresun Ticaret Borsası’nı
nasıl değerlendirirsiniz?
Ben uzun yıllardır Borsa üyesiyim,
ve aşağı yukarı 17 senedir de
Borsanın Meclis ve Yönetimlerinde
yer
aldım.
Giresun
Ticaret
Borsası’nın nerelerden bu konuma
geldiğini ben çok iyi biliyorum.
Çok büyük aşama kaydetti Giresun
Ticaret Borsası. Tarımda beklediğimiz yapısal reformu Borsa kendi
bünyesinde fiziki ve işleyiş olarak
gerçekleştirdi. Yeni yönetimimizle daha da iyi yerlere gelecektir
Borsa. Ancak şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu Lisanslı Depoculuk
ve Spot Borsacılık AB projesi ile,
yeni idari binası ve yerleşkesi ile,
Süreci devam etmekte olan diğer
büyük projeleri ile gerçekten herkesin gıpta ettiği Ticaret Borsaları
arasına girmeyi başarmış, güzide
bir kuruluş haline gelmiştir Giresun
Ticaret Borsası.

GTB MEclisi

GTB Meclis Başkan Yardımcısı

HASAN KAHRAMAN
Hasan Kahraman’ı
tanıyalım

25 Aralık 1980 tarihinde Keşap
Karabulduk’ta doğdum. İlk öğretimimi
Çamlıca köyü ilkokulunda, ortaokulu
Giresun Kanuni İlköğretim okulunda
ve lise eğitimimi ise Atatürk Lisesinde
aldım. Akabinde, 1998 yılında babamın
yanında fındık ticaretine başladım.
Aslında lise yıllarından itibaren, Fındık
sektöründe faaliyet gösteren aile
firmamızda 1995 yılından itibaren
aktif olarak kabuklu fındık alımsatımı yapmaktayım. 2014 yılında
HASAN KAHRAMAN- KAHRAMAN
TİCARET firmamı kurarak kabuklu
fındık alım satımına halen devam
etmekteyim. Giresun Merkez haricinde,
Karabulduk’ta da bir tane fındık alımsatım yerimiz var. Spor yapmaktan,
gezmekten, sinemaya gitmekten
hoşlanırım. Evliyim ve 1 erkek, 1 kız
çocuğu babasıyım.

Fındık sektörünün şu andaki genel durumu ile ilgili olarak neler
söyleyebilirsiniz?
Sektörümüz, kırılgan bir sektör.
İnişli çıkışlı olduğu için fiyat hareketleri, istikrar isteyen bir sektör.
Fiyat artışlarından da fiyat düşüşlerinden de zarar görülebiliyor.
Burada Devletin her sezonda, çay
gibi ya da başka ürünlerde olduğu gibi, taban fiyat uygulaması
yaparak sektörü daha istikrarlı
bir yapıya kavuşturması gerekli.
Üreticinin kaça satacağını, manavın ve fabrikacının da kaça mal
edip kaça satacağını bilmesi lazım ki, zarar görmesin. Bunu da
aslında son 2 senedir TMO aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bizim
temennimiz Devletin her sezon piyasanın içinde olması ve istikrarı
sağlayacak hamleler yapmasıdır.
Bunun sektör bazında üretici ve
sanayici için iyi olacağını düşünüyorum.
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Onun dışında sektördeki sıkıntılar
nelerdir sizce?
Büyük sıkıntıların en başında banka
kredi faizlerinin yüksek olması var,
yani finansal sıkıntılar. Fındık ürünü
pahalı bir ürün, cirosu yüksek ama
kar marjı düşük. Artık 50-100 bin
TL’ler ile yapılacak bir sektör değil
artık. Bunun yanı sıra üreticimizin bilinçli olması gerekiyor. İyi fındık, iyi
mahsul, karşı taraf için her zaman
için daha caziptir. Yani üründe kaliteyi sağlamak gerekir ki, bununla
ilgili çiftçimizin bahçe bakımları,
gübrelemeleri ve zirai mücadeleleri
konusunda daha bilinçli olması gerekir. Yani aslında, ticari tarafını bir
tarafa bırakırsak, işin tarımsal boyutu
da sektörü ilgilendirdiği için bizlerin
üründeki verimlilik, kalite ve neticesinde rekolte sorunlarını çözmemiz
gerekiyor. Bu bizim ticaretimizi doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda Ziraat
odalarımıza da çok büyük iş düşüyor.
Ziraat Odalarının asıl kuruluş amaçla-

rından bir tanesi de zirai ürünlerin kaliteli ve verimli olmasını sağlamaktır.
Rekolteler açıklandığında, önceden
650-700 bin tonlar yeterken, zamanla pazarın genişlemesi ile 800-900
bin ton rekoltelere ihtiyaç duyulmaya
başlandı. Ama bununla ters orantılı olarak her sene 700’den 650’ye
ondan 600’e doğru düşen bir rekolte seyri var. Dolayısıyla üretim kendi
kendine yetmez hale geliyor.
Peki hem sektörün hem de tarımsal
anlamda çiftçinin desteklenmesi
konusunda Devletin rolü ne olmalı?
Devletin aslında çok güzel bir desteklemesi var. Alan bazlı destek veriyor.
Ama kendimiz de üretici olarak çevremizde görüyoruz, kişi dönüm başı aldığı paranın ederi kadar fındık toplamıyor bahçesinden. Sadece hasattan
hasada fındık bahçesine giriyor. Bu
sefer üretim kaliteli olmuyor. Bu desteğin ürün bazlı olması durumunda,
insanların üretim konusunda daha

teşvikli olacağını düşünüyorum.
Giresun Ticaret Borsası’nın, faaliyetlerini ve projelerini nasıl değerlendirirsiniz?
Giresun Ticaret Borsası’na yabancı
birisi değilim. Daha önceki dönemlerde babam Borsa Meclislerinde görev
almış birisi. Dolayısıyla takip etme
bakımından sürekli iç içe olduğum
bir kurum. Bizden önceki yönetimler
güzel şeyler yapmışlar, güzel projeler başarmışlar ve yenilerine başlamışlar. Lisanslı depoculuk gibi. Biz
de yeni bir yönetim olarak meclisteki
arkadaşlarımızla beraber, mevcut
projeleri bitirme aşamasında çabalarımız olacak. Ayrıca daha iyi nasıl
hizmet edebiliriz diyerek geliştirdiğimiz yeni projeleri de hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Fındık
Müzesi projesi özelinde konuşursak
eğer, bu proje sadece Giresun Ticaret
Borsası’na değil Giresun’a mal olan
bir proje olacak ve Giresun’un yüzü
olacak inşallah. Bunun sadece tarihsel
bir müze olarak değil de Giresun’un
yaşantısının bir kesiti olarak sergilemeyi düşünüyoruz. Projeyle ilgili her
şeyimiz hazır, kaynaklarımız hemen
hemen hazır, ancak yer tahsisi ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Yine TANAP’tan
Güneş enerjisi projemiz var. Bununla
ilgili ciddi yol aldık. Artık ihale aşamasına kadar geldi. Bittiğinde, kendi
elektriğimizi kendimiz üreterek hem
tasarruf yapmış olacağız hem de çevreye zarar vermemiş olacağız. Sonra
üyelerimiz bizim için çok önemli.
Onlar için ne yapabiliriz. Sektörü
daha iyi nasıl ayakta tutabiliriz diye
her toplantıda bunları tartışıyoruz. Bu
dönemde gerekli gayreti göstererek
daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.
Eklemek isteğiniz bir şey var mı?
Fındık sezonu bu sene rekolte düşüklüğünden dolayı erken bitti. 2019
hasat zamanıyla ilgili bahçelerdeki
görüntü şu anda güzel görünüyor.
Şimdiden yeni hasat sezonunun üreticilerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz açısından bol kazançlı ve iyi geçmesini
temenni ediyorum.

GTB Meclis Başkan Yardımcısı

ÖNER SARIGÜL

Fındık sektörünü nasıl görüyorsunuz? Ticarete başladığınız günden
bugüne bir değerlendirme yapabiliri misiniz?
Fındık sektörü son dönemlerde daha
zor geçiyor. Fındık rekoltesinin düşük
olması, mevcut zirai hastalıklar, sektör temsilcilerinin genel ve finansal
sıkıntıları, üreticilerle yapılan alışverişlerde yaşanan sıkıntılar. Genel manada daha zor geçiyor denilebilir.
Sizce neler yapılmalı?
Öncelikle herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Fındık
Giresun’un can damarı. Dolayısıyla
hepimizin aynı gemide olduğunu bilerek hareket etmek gerekir.
Üreticisinden manavına, fabrikacısından ihracatçısına kadar zinciri doğru
oluşturmalı ve doğru işler yapmalıyız.
Elbette Devletimizin desteğini hep
sektörün üzerinde görmek isteriz.
Ancak Devlet kadar bizlerin de bazı
konularda kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
Borsa üyeliğiniz boyunca gözlemlediğiniz Giresun Ticaret Borsası ile
şu anda görev almakta olduğunuz
Giresun Ticaret Borsası arasında
kıyaslama yaparsanız nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Daha önce faaliyetleri ve projeleri
hakkında fazla bir bilgimiz olmu-

yordu işin içerisinde olmadığımız
için. Ancak görev aldığımızda
omuzlarımıza yüklenen sorumlulukların ağırlığını hissetmeye başladık.
Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi
planlanan şeyler tabi ki güzel şeyler.
Sonuçta ortada Lisanslı Depo gibi
bir tesisimiz var. Seans salonumuz
ve yeni idari binamız var. Fındık
müzesi ile ilgili güzel çalışmalarımız
var. Son dönemde hibe almaya hak
kazandığımız TANAP projemiz ve
Giresun Kalite Fındığa değer katacak Coğrafi İşaret çalışmaları var.
İnşallah yeni yönetim ve meclis olarak daha da güzel projeler gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır.
Ekip olarak böyle bir yola çıktık inşallah hayırlı olur.
Öner Sarıgül’ü
tanıyalım
26 Ocak 1982 Bulancak doğumluyum.
Giresun İmam Hatip Lisesinden
mezun olduktan sonra 2003 yılında
ticarete atıldım. Fındık ticareti dışında
İnşaat sektörü ile de uğraşıyoruz.
Ticaret Borsası üyeliğimiz aslında
fiili olarak 2002 yılından beri devam
etmekte. Babamın üzerine olan
firmada faaliyet gösteriyorduk. Daha
sonra 2011 yılından itibaren kendi
üzerime kayıtlı firmamla fındık alımsatım faaliyetlerime devam ediyorum.
Evliyim, 2 erkek çocuk babasıyım.

Giresun Ticaret Borsası

GTB MEclisi

GTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Ahmet Hamdi Akşen

Ahmet Hamdi Akşen’i
tanıyalım
20 Aralık 1983 tarihinde Almanya’da
doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi
Almanya’da tamamladıktan sonra
yüksek öğrenimime yine aynı ülkede
başladım. Ancak hazırlık sınıfında
Üniversiteyi terk ederek iş hayatına
atıldım. 2004 yılında Türkiye’ye dönüş
yaparak Babamla birlikte fındık
ticaretine ve fındık kırma fabrikası işine
başladım. O günden bugüne fındık
kırma fabrikası işletmeciliği, kuruyemiş
İhracatı işleriyle abimle birlikte devam
ediyorum. Evli ve İki erkek çocuk
babasıyım.

Yurt dışındaki faaliyetlerinizle
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Almanya’daki işimize, 2002
Yılında iki kardeş olarak başladık. Hem Türkiye’deki fırsatları
ve babamın bizlere öğrettiklerini,
ayrıca Almanya’da büyüyerek
oradan aldığımız birikimleri ve
tecrübeleri de buraya aktararak
mevcut işimizi daha iyi nasıl geliştirebiliriz hedefiyle kavrulmuş
iç fındık işiyle piyasaya giriş
yaptık. Şu an için bütün Avrupa
ülkelerinde Akşen Kuruyemiş olarak 45 çeşit kuruyemiş ile raflarda yerimizi almış bulunuyoruz
ve Avrupa’nın Türk marketlerine
yönelik ikinci büyük kuruyemişçisi olmanın haklı gururunu bir
Türk Şirketi olarak yaşıyoruz.
Hedefimiz daha fazla ürün ve
özellikle de katma değerli ürün
gamını da artırarak Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat yapmak
ve buna mukabil Türk ekonomisine daha fazla katkı sağlamak.
Bu husus şirketimizin öncelikle
hedefleri açısından birinci önceliğimiz diyebilirim.
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Giresun Ticaret Borsası’nın
yönetim kurulu üyesi olarak
Borsa’nın faaliyetlerini değerlendirir misiniz?
Giresun Ticaret Borsası, geçmişi köklü bir kurum ve böyle bir
kurumda görev yapmak, bizi
bu göreve layık gören üyelerimizin tercihlerine layık olmak
çok önemli bir şey öncelikle.
Seçimlerin ardından tüm üyelerimize hizmet üretmek adına başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve
Meclis Başkanımız olmak üzere
tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte
Giresun Ticaret Borsası’nı nasıl
bir üst seviyeye taşırızın heyecanı
içindeyiz. Bizden önce görev yapan camiamızın tüm mensuplarına da bu arada teşekkür etmeden
geçemeyeceğim. Bu bir bayrak
yarışı, en iyi hizmeti üyelerimiz
ve Giresun’daki Fındık Üreticileri
ve Fındık Sektörünün tamamına
yakışır şekilde iyi işler yapma
hedefindeyiz ekip olarak. Biz de
bizden sonrakilere görevimizi
teslim ederken gönül rahatlığı ile
bize verilen emaneti en üst sevi-

yede teslim etme hedefindeyiz.
Giresun Ticaret Borsası’nın kendi
alanı içerisinde yapmış olduğu
ve halen yürütüyor olduğu önemli
faaliyetleri var. Bunlardan en birincisi Fındıkta Lisanslı Depo ve
Spot Borsa Projesi. Bu aslında fındık için devrim niteliğinde bir iş,
üretici ve üyelerimizin depolama
kapasitelerini ve fındığın kalitesini koruyan ve artıran bir iş ve
bu depolama sayesinde ürünler
kalitesini koruyarak finansmana
erişim de mümkün, devletin çok
önemli destekleri var. Spot borsa
da ürünlerin açık artırma usulü
ile satışı imkânı var. Ancak bu bir
kültür meselesi. Bunun yerleşmesi
için de önemli desteğe ve zamana ihtiyaç var gözükmekte. Bunun
dışında yapılan birçok sosyal sorumluluk projesi var. TÜBİTAK
MAM Gıda Enstitüsü ile Fındık ARGE ve Yenilikçilik Merkezi Projesi
var. İnşallah önümüzdeki senin
3. çeyreğinde temeli atılacak ve
bizim çalışma dönemimizde faaliyete geçerek fındıkta yenilikçi
işler yapıyor hale gelecek. Tabi

ki bunlar devam eden projeler.
Bir de bizim de yeni yönetim olarak arkadaşlarımızla birlikte çok
önemli projelerimiz var. Yönetim
Kurulu Başkanımızın da göreve geldiği günden beri hep dile
getirdiği bunlardan birincisi yeni
bir fındıkçılar sitesinin kuruluşunu
gerçekleştirmek, fındıkta e-ticaret
işini faaliyete geçirmek ve büyük
metropollerin dönüş istikametinde
fırsat yaratılır ise Sungurlu’da olduğu gibi leblebi satış noktalarına benzer, Osmancık modeli gibi
Pirinç satış noktalarına benzer
Giresun Tombul Fındığı satış noktası yapmak, kaliteli ve ucuz fiyattan Coğrafi İşareti Tescilli Giresun
Tombul Fındığı’nın satışını gerçekleştirmek ve Giresun Kalite
Fındığın hakkettiği yere gelmesini
sağlamak istiyoruz. Yine Giresun
Fındık Müzesi’nin yer tahsisini
gerçekleştirerek hayata geçirilmesini sağlamak önceliklerimiz arasında bulunmakta. KOBİ’lerimizin
ihracat potansiyelini artırmak için
yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımını sağlamak ve bu konuda AB
Projeleri ile durumu geliştirmek
gibi projelerimiz mevcut şu an
için. 2018-2021 çalışma dönemimize ait stratejik plan çalışmalarımızda sona gelinmekte bunları inşallah Yönetim Kurulu Başkanımız
ve ekibimiz ile birlikte kamuoyu
ile paylaşıyor olacağız.
Türkiye’de fındık üretimi ve ticaretine yönelik yaşanan başlıca
sorunlar nelerdir? Bu sorunların
aşılması için karar vericilerin ne
gibi önlemler alması gerekir?
Türkiye fındık üretimi ve ticaretinde yüksek potansiyele sahip bir
ülke, en fazla üretim Türkiye’de.
Ancak, tarımda 1980’li yıllardan
bu yana gelişen veya geliştirilen
politikaların, tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden bizleri
nereye getirdiği malum. Hızlı
sanayileşme ve tarımdan uzaklaşan bir toplum oluşturma stratejisi maalesef Türkiye’yi bence
açık bir pazar haline getirmiştir.

Ama buna rağmen fındıkta hala
Dünya’da lideriz ve ithalatı olmayan tek ürün. Hala tek başına
yıllara sari 2-2,5 Milyar Dolar ihracat getirisi olan bir ürün ve bu
ürün Türkiye’deki tüm tarım ürünleri içerisinde en fazla ihracat
potansiyeline sahip ve dışarıdan
hiç bir ithalat girdisi olmayan bir
ürün. Tek yapılması gereken planlı ve üretime dayalı bir tarım politikası ile fındıkta üretimi artırmak,
üretime destek veren bir rol model
seçmek, arazilerin toplulaştırılmasını sağlayarak fındık ürününün
fiyatını alıcı ve satıcının her daim
bilebildiği bir noktaya getirerek
bir istikrarı yakalama hedefinde
olmak gerekmektedir. Şu an için
Giresun için söylüyorum ortalama
çiftçi yaşı 62 yaş civarında. Yeni
gençlik fındık bahçelerinde bir
gelecek aramak yerine ya devlet
kapısında iş arıyor ya da İş-Kur
destekli programlardan işe girme
hevesi içerisinde, asgari ücretli ve
masa başı işler peşinde. Kimse
üretimden yana bir tavır alamıyor.
Köydeki bahçesinde fındık üretimi
yapsa kentte aldığı ücretin belki
iki, belki de üç katı bir ücret alabilecek. Köylerde mini kooperatifleşme ve özellikle devletin fındıkta
katma değerli ürün üretenleri yüksek düzeyde destekliyor olması ile
bunlar mümkün. Planlı ve üretim

ekonomisine dayalı karma ekonomik modele geçilmesi ile fındıkta
ve tarımda bugün yaşanan kaosun son bulacağına inanıyorum.
Fındıkta yaşanan bir diğer sorun
külleme hastalığı diye tabir edilen bir sorun, yakın zamanda ise
çayda başlayan ve bizim bölgeye
doğru da yoğunlaşan bir vampir
kelebek zararlısı var. Bunlar şu
an için Türk Fındığı’nda olabilecek en büyük sorunlar. Yapısal
sorunlar da var tabiki fındık bahçelerinin verimsizliği, çiftçilerin
bilinçsiz üretim yapıyor olması, fiyat endeksli olarak üretimden vazgeçme, fındık bahçelerinin çok
bölünmüşlüğü, aile ekonomisi ile
yapılan işlerden uzaklaşma, göç
veren bir il olmamız gibi birçok
nedenden fındık üretimi her geçen
gün geriye gidiyor. Ama bu bölge
fındığın doğasına en uygun iklime
sahip yani çok şanslı bir il. Bence
küresel ısınmaya rağmen bölgemiz ve ilimiz fındık üretimi için çok
avantajlı bir il. Hele hele Giresun
kalite fındık ise Türk Fındığı’nın
amiral gemisi bence. Onun için
çözüm önerisi çok basit bence
çok çalışmak, üretmek ve planlı
bir şekilde devletin sahada müdahil olacağı bir ekonomik model ile
güçlenerek tarımda tekrar istenen
ve beklenen bir yapıya kavuşmak
mümkün.
Giresun Ticaret Borsası
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HALİS ÖZKAYA

Halis Özkaya’yı
tanıyalım
1972 yılında Giresun’da doğdum.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun’da
bitirdim. Giresun Ticaret Meslek Lisesi
mezunuyum. Ticaret hayatına babamın
yanında 12 yaşındayken başladım.
Babamızla beraber yaklaşık 8-10 yıl
çalıştıktan sonra 1997 yılından itibaren
Halis Fındık adında şahıs firması olarak
ticaretime devam ettim. 2004 yılında
Özkaya Gıda şirketimizi kurduk. Fındık
ticaretine kabuklu fındık alım-satımı
yaparak başladım. Ardından işlenmiş
fındık ve mamulleri üretimini yapmaya
başladım ve ÖZKAYA GIDA TURİZM
ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
olarak halen devam etmekteyim
Evliyim 2 çocuk babasıyım.1 kızım ve
1 oğlum var, şu an ikisi de üniversite
de okumakta. Amacımız onları en
iyi şekilde okutmak ve geleceğe
hazırlamak. Türkiye’de vatanımıza
hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek.
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Fındık sektörünü genel manada
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fındık sektörü zorlu bir süreçten
geçiyor. Sebeplerden biri piyasanın spekülasyonlara açık olması.
Dalgalanmalar ürün fiyatlarını etkilemekte, bu da kâr marjını değiştirmektedir. Fındıkta sürekli aynı oranda
bir kazanç hiç kimse sergileyemez.
En doğru olan davranış şekli ertesi
günü daha fazlasını kazanırım diye
beklemektense günübirlik ticaretle
alıp satmaktır. Özkaya Gıdanın bugün bu duruma gelmesinin en büyük
nedenlerinden bir tanesi de günlük
mal alıp satmasıdır yani.
Fındığın ticaretini bir tarafa bırakırsak siz tarımsal boyutunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ben hep şunu söylüyorum, fındık
Giresun için hayattır, yaşam kaynağıdır. Bahçeleri geliştirmek, modernize edebilmek, yeni iklim koşulları-

na göre yeni ürünler geliştirerek ürün
çeşitliliğini artırmak, bence bunların
hayata geçirilmesi lazım. Bununla
ilgili Ticaret Borsasında yaptığımız
bir çalışma var, bahsetmekte yarar
görüyorum. Coğrafi işaretle alakalı
çalışmalar var şu anda Fiskobirlik ile
ortaklaşa götürdüğümüz paydaş bir
kuruluş olarak. Bu benim hayalimdeki 12 yıllık bir proje. Benim dileğim ve temennim bunun bir an önce
hayata geçirilerek ürünlerimize artı
değer katması. Bu işin içerisinde 3 lü
bir yapı var. Öncelikle köylümüz kazanacak, neden? Çünkü köylümüz
gerçek manada organik fındık yaparsa coğrafi işaretle birlikte, ki ben
köyden aldığım ürünü ben coğrafi
işaret vurarak satacağım. Piyasada
satılan ürünün değerinin üzerinde
ürünler almış olacağım köylüden.
Dolayısıyla burada köylümüz kazanacak, biz kazanacağız, bizden
ürün alan kişiler de memnuniyet

yaşayacak ve onlar da kazanacak.
Gerçek kalitede gerçek Giresun fındığını tatmış olacaklar.
İhracatın artırılması ile ilgili yapılması gerekenler hakkında ne
söyleyebilirsiniz?
Devletin destekleri var bu konuda. Kira yardımları, reklam gibi.
Bunların diğer firmalarca da bilinmesi araştırılması veya firmaların bilgilendirilmesi lazım. Biz araştırmayı
sevmeyen bir toplumuz aslında, o
yüzden bireysel ya da toplu bir şekilde bilgilendirilme yapılması ve ihracata teşvik etmesi devletin öncelikleri
arasında olmalı.
Devletin tarımsal destekleme konusunda neler yapması gerektiğini
düşünüyorsunuz?
Devlet insanlara balık tutup vermek
yerine, balık tutmasını öğretmeli.
Yani nasıl daha kaliteli fındık üretilebilir, nasıl fındıkta verim artışı
sağlanabilir, nasıl bahçelerimiz
modernize edilebilir, bahçelerimiz
-15 derecedeki iklim koşullarına
nasıl dayandırabilir, gibi konularda
çiftçilere eğitim verilmesi gerekir.
Muhtarların da bu konularda rehber edilerek köylümüze daha kolay
ulaşılması bizim amacımız olmalı.
Devletin yapması gereken budur
aslında, çiftçiye para dağıtması değildir. Devlet çiftçiye para verecekse
de, müstahsil makbuzu üzerinden
vermesi lazım. Yani arazi büyüklüğüne göre değil ürettiği ürüne göre
destekleme vermesi gerekir.
Uluslararası piyasaya hâkim birisi
olarak, Türkiye’nin fındık üzerindeki hakimiyeti hakkında gelecekte
nasıl bir durum öngörüyorsunuz?
Daha önceleri Türkiye’nin yüzde
80’lere kadar çıkan fındık üretimi,
şu anda yanılmıyorsam yüzde 62’lerin altına kadar geriledi. Biz yavaş
yavaş elimizdeki fındık potansiyelini
kaybediyoruz. Bunun kaybedilmesinin en büyük sebeplerinden biri, fındık fiyatındaki aşırı dengesizlik. Bu
diğer ülkeleri fındık dikimine teşvik
ediyor. O zaman yapmamız gere-

ken nedir? Fındığı, ABD’nin bademde uyguladığı gibi her yıl istikrarlı
bir şekilde satmalıyız. Bu istikrarla
birlikte pazar payımız yine yüzde
80’li rakamlara gelecektir. Cenabı
Mevla’m bu fındığın yaşam şartlarını
ülkemize uygun kılmış. Allah’ın takdiri olmasa belki biz şu anda yüzde
62’li rakamları bile göremeyebiliriz.
Çünkü diğer ülkelerde dikim alanlarında, Allah’ın verdiği bir hastalıkla
beraber, kimisine sinekle kimisine
böcekle fındık hasadının olmadığını
görüyoruz. Aslında bu da bizim için
ayrı bir lütuf ve bizim bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Yurt dışında faaliyetleriniz var mı?
Yaklaşık 5-6 yıl önce bir yurtdışı seyahatine gitmiştik o zamanki
Giresun Valimiz Dursun Ali Şahin ile
birlikte. Bu seyahatimizde Essen’de
Giresun günleri düzenlemişti, oraya
gitmiştik. Oradaki iş adamları ile
konuşmalarımız üzerine yurt dışına
heves saldık o tarihlerde. Yurt dışında nasıl işyeri kurulur ve açılır araştırmalara başladık. Bir yıllık araştırmanın sonunda 2014 yılında açmış
olduğumuz firmamız Hamburg kentinde yaklaşık 4-5 yıldır faaliyette. İlk
yıl çok güzel satışlarımız oldu. İkinci
yıl fındık fiyatının çok yükselmesinden dolayı bazı sıkıntılar yaşadık.
Çok fazla satışımız gerçekleşmedi
ama son iki yıldır fiyatların oturması
ile bizim de alanımız açıldı ve çok
şükür iyi gidiyor şu anda.
Şu andaki tesisinizde kavurma mı
var sadece?
Daha önce sadece kavurma üzerine
entegre idi, ancak 2018 yılı içerisinde KOSGEB destekleri ile beraber
fabrikamıza yaklaşık 300 bin TL’lik
bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım
çerçevesinde kişiye özel fındık üretimi, kabuklu fındık kırmayı ilave ettik
tesisimize. Kendi firmamızda kendi
tesisimizde kendi fındığımızı kırarak,
daha kaliteli ürün, özürlü ürün oranını azaltma, fındıkta limonlaşmayı
yok etme gibi düşüncelerle beraber,
daha kaliteli fındığı müşterilerimize
tedarik etmeye çalışacağız.

Firmanız adına geleceğe yönelik
hedefleriniz nelerdir? Hangi alanlarda büyümeyi ve yatırım yapmayı
planlıyorsunuz?
Öncelikle kimsenin üretmediği ürünleri üretmenin peşinde koşuyoruz.
Fındık alanında kaybolmaya yüz
tutmuş ürünler var. Kötü üretimden
dolayı insanların yeme alışkanlığını
kaybettiği ürünleri hayata döndürerek piyasaya kazandırmak amacımız. Fındık krokanı, tuzlu iç fındık,
tuzlu çıtlama fındık gibi ürünleri tekrar yaşama döndürdük ve bunları
insanlara sevdirdik. Ayrıca ileriye
yönelik hedeflerimiz arasında şirketimizin marka değerini yükseltmek,
Giresun’da, çevre bölgelerde ve
Avrupa’da bilinirliğini artırmak ve
bilinen ilk 100 marka içerisinde kendimize yer bulmak da var.
Giresun Ticaret Borsası’nı nerede
görüyorsunuz? Gerçekleştirdiği
projeler ve faaliyetler hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Yıllar önce Giresun Ticaret Borsası
sadece tescil yapan bir kuruluş konumundaydı. Bugün Ticaret Borsası,
bulunduğu konum itibariyle olsun,
işleyişi ile olsun, spot borsacılığa ön
ayak olmaktadır. Bu da Türkiye ‘de
bugüne kadar tarım alanında yapılması gereken en önemli işlerden bir
tanesidir. Yaklaşık 8-10 yıl kadar
önce, Edirne’de buğday borsasını ziyaret etmiştim. O zaman o borsaya
beyaz saray diyorlardı. Gerçekten
muhteşem bir yerdi, Edirne civarına
ve bölgesine büyük fayda sağlayan
bir kuruluştu Borsa orada. Aynısının
Giresun’da olması bizi fazlasıyla
memnun ediyor. GTB, bildiğim kadarıyla akreditasyonda en üst seviyelerde yer alan borsalardan biri.
Hedefimizin yüksek olması gerek. Biz
ilk defa bu dönem Ticaret Borsası’nın
Meclisinde görev aldık. Hayalimiz
olan düşünceler vardı. Coğrafi işaret
gibi birçok alanda. Aklımızdakileri
Ticaret Borsasının Meclisinde bulunduğumuz sürece gerçekleştirebilmek,
bizden sonra gelecek insanlara yeni
ufuklar açmak açısından bizim için
çok önemli.
Giresun Ticaret Borsası
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HÜSEYİN TAKIR
Hüseyin Takır’ı
tanıyalım

20 Kasım 1962 tarihinde Giresun’da
doğdum. Tirebolu Cumhuriyet
Ortaokulunu bitirdim, lise öğrenimimi
iş hayatıma erken yaşta başlamamdan
dolayı son sınıfta bırakmak zorunda
kaldım. 1974 yılında babamızın yanında
manifaturacı olarak başladık, 1974’ten
beri meslekteyiz. 1994’ten beri de
fındık ticareti yapıyoruz. 40 senelik
ticaret hayatımın son 25 senesini fındık
sektöründe kabuklu fındık alım-satımı
yaparak geçirdim. Ticari hayatıma
başladığım mobilyacılık sektöründe
ise faaliyetlerime halen devam
etmekteyim. Bol bol gezmekten ve
seyahat etmekten hoşlanırım. Biz 5’i
erkek 2’si kız 7 kardeşiz. Evliyim ve İki
oğlum var. Biri gıda mühendisi, diğeri
ODTÜ kamu ve siyaset yönetiminde
son sınıf öğrencisi.

Fındık sektörü ile alakalı şu anki
piyasa koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fındık ile bir kere doğrudan gelir desteğine komple karşıyım.
Fındıktan yeterli verimi alamadığımızı düşünüyorum. Fındık ağaçlarının tamamıyla köreldiğini düşünüyorum. Bir babanın 5 evladını
bu fındıkla baktığını ama şimdi
bir babanın bir evladını fındıkla
bakamadığı düzeni görüyoruz.
Eskiden fındık ticareti daha mı
kolaydı, daha mı iyiydi?
Daha saygındı. Ne vardı, üretici
arkadaşlarımız kendi arazisinde,
tek geçim kaynağı fındık olduğu
için canla başla çalışıyordu. Ne
yazık ki son zamanlarda üreticinin fındığa olan eski güveni yok.
Neden, çünkü fındık Karadeniz’i
bakıyordu, şimdi bakmamaya
başladı. Girdiler çok yüksek, maliyet yüksek, kar yok denecek kadar az.
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Peki uzun yıllardır fındık sektöründe olan bir tüccar olarak bu süreçteki büyük firmaları sayabilir misiniz?
Hasbi Menteş vardı, Lokman
Kondakçı vardı, Başkan Gıda vardı,
Gürsoy vardı, Poyraz vardı. Geriye
dönüp baktığınızda bu firmaların
çoğu yok artık.
Fındık haricinde konuşursak,
Türkiye’nin genelinde ekonomik olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Ben şu anda tarımda çok iyi bir tablo
görmüyorum. Tarımdaki bütün arkadaşlarımız her üründen zarar bakiye
yazıyor. Benim şahsi görüşüm, hiçbir
çiftçinin emeğinin hakkını aldığına
inanmıyorum. Çünkü tarım girdileri
çok yüksek. Ve ürettikleri ürünler ile
ilgili de hak ettikleri el emeğini alamıyorlar.
Siz Ticaret Borsasında çok uzun
zamandır üyesiniz, bu dönemde
Meclis üyesi olarak görev almaktasınız. Şu anda borsanın ve faaliyetleri-

ni nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu andaki faaliyetlerini olumlu buluyorum ama belki biz de yönetim
olarak, yeterli düzeyde olmayabiliriz. Tabi bu bir deneyim kazanma
süreci gerektirecek ama kendi ürettiğimiz projelerimiz var yönetimdeki
arkadaşlarla. Tabi daha devam ediyor, senesini doldurmayan yönetim
içerisindeyiz. Onun için ilerleyen
zamanlarda aklımızdaki projelerimizi yönetimdeki arkadaşlarla hayata
geçirmeyi planlıyoruz.
Nerde görmek istiyoruz Borsayı?
Bir kere Ticaret Borsasının kendi
üyelerine şeffaf olmasını istiyorum.
Gerçekten bu işle uğraşan, kâğıt üzerinde değil de bu işle uğraşan 180
üyesi varsa 180 üyesinin olduğu bir
yer istiyorum. Çünkü hepimiz esnafız, yarın öbür gün belki sıkıntılara
düşebiliriz. Dolayısıyla böyle bir durum gerçekleşirse, Borsanın sadece
kendi üyelerine yardımcı olmasını
istiyoruz.

GTB Meclis Üyesi

KADEM TURAN
Kadem Turan’ı tanıyalım

24 Aralık 1969 yılında Giresun’da
doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi
Giresun’da bitirdim. Espiye Lisesi
mezunuyum. Fındık sektörüne 1993
yılında kabuklu fındık alım-satımı
yaparak başladım. Faaliyetlerime şahıs
firması olarak devam etmekteyim.
Son 3 yıldır fındık kırma tesisimizle
beraber fındık sektöründe faaliyette
bulunmaktayım. Spor yapmaktan,
seyahat etmekten ve doğa yürüyüşü
yapmaktan hoşlanırım. 3 erkek
kardeşiz. Evliyim ve 1 kız çocuğu
babasıyım.

1993 yılından bu yana sektörün
içinde olan biri olarak fındık sektörünü nasıl görüyorsunuz?
Fındık sektörü sıcak paraya yön
vermektir aslında. Anlık fiyat hareketlerinin olduğu bir iş grubudur.
Sektörle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu, piyasayı ve fiyat hareketliliğini iyi takip etmektir.
Edindiğim tecrübeye göre, hemen
hemen her senesi birbirinden farklı
geçen bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla oluşan her gelişmeye anında ayak uydurmak zorundasınız. Yoksa sıkıntı yaşarsınız.
Tarımsal anlamda fındık sektörünü
nasıl değerlendirirsiniz?
Ben şunu düşünüyorum, yapılan bazı
zirai mücadelelerin ters etki ettiğini ve
doğanın dengesini bozduğunu düşünüyorum. Bizim zirai mücadelemiz
genelde deneme yanılma yöntemi
ile oluyor. Adam bahçesine bakıyor,
hastalık görüyor ya da daha verimli
olmasını istiyor, hemen biraz daha
ilaç vurayım diyor. Aman bir tahlil
yaptırayım ne lazımsa onu kullanayım diyen yok. Zirai mücadelenin de
bilinçli yapılması lazım, yoksa netice
alamayacağınız gibi, faydadan çok
zarar da görebilirsiniz.

Giresun ekonomisine yön veren fındık dışında başka bir ürün yok. Peki
fındığın daha katma değerli bir
şekilde ekonomiye kazandırılması
için neler yapılması lazım sizce?
İşini layıkıyla yapan sanayici firmalarımızın desteklenmesi gerekir. Çünkü
buradaki firmaların Avrupa’daki rakiplerine göre en büyük dezavantajı
finansal maliyetlerdir. İhraç ürünümüz olan ve %65’lik bir hakimiyetimizin olduğu fındık sektörü ile ilgili
bu desteği görmemiz lazım. Şimdi
düşünün devlet bir stad yapıyor,
gençleri spora sevk etmek onların
başka yollara gitmesini engellemek
için bir yatırım yapıyor aslında. Aynı
şekilde direkt ve dolaylı olarak birçok istihdam sağlayan fındık sektörü
sanayicilerimizin de bu anlamda,
yani yatırım anlamında korunması
ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yatırım için gerekli sermaye ürün için kullanılabilir ve
bu işi hakkıyla yapan sanayicilerimiz
bir araya gelerek dışardaki rakipleriyle daha rahat rekabet edebilir.

Giresun Ticaret Borsası’nı nerede
görüyorsunuz? Faaliyetleri ve
projeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Giresun Ticaret Borsası şu anda gelişmelere entegredir ondan bir şüphemiz yok. Ancak ben bir konuda
Giresun Ticaret Borsası’nın öncülük
etmesini isterim. Gerekli ziraat mühendisleri organize edilerek halkımızın zirai mücadele ve uygun
koşullarda tarım ile ilgili bilgilendirilmesi ve bozulan fındık kalitemizin
yeniden eski haline gelmesini arzu
ediyorum. Projeleri ile ilgili de şunu
söyleyebilirim, gerçekleşmiş ve gerçekleşecek tüm projeleri, neticeleri
hayırlı olacak projeler. Bir de şunu
isterim, Giresun Ticaret Borsası üye
olan firmalardan aktif olarak bu işle
uğraşan firmaların yıl içerisinde periyodik olarak bir araya gelmesi ve
sektörle ilgili fikir alışverişinde bulunulması bence çok güzel olur. Ben
26 senedir bu sektördeyim ve her yıl
edindiğim tecrübe bir öncekinden
farklı.
Giresun Ticaret Borsası
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NİYAZİ GÜRSOY
Niyazi Gürsoy’u
tanıyalım
11 Mayıs 1974 Giresun doğumluyum.
Ticaret Lisesi mezunuyum. Liseyi
bitirdikten sonra 1986-1996 yılları
arasında 10 sene boyunca büfe
işletmeciliği yaptım. 1996 yılında fındık
kavurma işine başladık. 1996 yılından
bu yana Doğancan Fındık adı altında
Fındık kırma ve kavurma alanında
faaliyet gösterdik. Üretimimizin yüzde
90’ı iç piyasada değerlendirilirken
yüzde 10’luk kısmı ise özellikle
Avusturya ve Almanya’ya ihraç
edildi. Evliyim, 1 kız 1 erkek, 2 çocuk
babasıyım.

Fındık sektörünü genel olarak
değerlendirirseniz, neler söyleyebilirsiniz?
Geçmişten bugüne ticarette çok
bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum ama yıllık üretilen ürün
bazında, rekolte bazında, iklim anlamında ve özellikle fiyat
dalgalanmalarının etkisi; fındıkçıların en büyük sıkıntıları bunlar olmuştur. Fındık üretiminde
günden güne bir düşüş olması,
art arda gerçekleşen rekoltelerde çok büyük farklar oluşması
tüccarların pozisyon almalarını
zorlaştırıyor. Ayrıca Devletin piyasaya müdahil olup olmayacağının belirsiz olması her zaman
sanayiciyi, tüccarı etkilemiştir.
Bunun yanı sıra ülkenin ekonomik gelişmeleri, bunun akabinde
banka faiz oranlarındaki yükselişle birlikte gelen finansal sıkıntılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da şu anda sektörün en
büyük sorunlarıdır.
24 - 25

Fındığın ticaret boyutu dışında,
tarımsal olarak değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz?
Fındık üreticisinin üretimden vazgeçmiş gibi bir durum var şu
anda. Özellikle Ordu, Giresun ve
Trabzon’da fındık bahçelerinin
miras yoluyla bölünmesi, üreticiyi bahçeleriyle ilgilenmemesine
sevk etmiştir. Bu durumun da geri
dönüşü olmayacak gibi bir görüntü var maalesef. Giresun özeli için konuşursak, Giresun çok
göç veren bir bölge. Fındıktan
geçinemeyen insanlar ya büyükşehirlere ya da yurt dışına gitmişler ve hala gidiyorlar. Ekonomik
olarak arayış içerine giriyor bu
insanlar. Dolayısıyla köyde tarım
yapacak nüfusu tutamıyoruz biz
artık. Bunun dışında bahçelerin
çok yaşlı olması ve yenilenmemesi, birtakım zararlılarla mücadele
edilmemesi gibi nedenlerle üretim
ve kalite her geçen gün düşmektedir.

Devlet bu konuda nerde olmalı, ne
yapmalı, şu ana kadar uyguladığı
desteklerle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Devlet gerçek üreticiye destek vermeli. Sadece ağustos ayında bahçesine
gelip fındık toplayan arazi sahibine
değil, yılın 12 ayı bahçesinin içinde
çalışan gerçek çiftçiye destek vermeli. Tarım arazilerinin bölünmelerini
engellemeli devlet. Özellikle fındık
alanlarını korumalı ve inşaat alanlarına çevrilmesine müsaade etmemeli. Zirai zararlılarla mücadeleye öncülük etmesi ve bu konulara çözüm
bulması gerekir devletin. Ayrıca şu
anda uygulanan alan bazlı desteği
de doğru bulmuyorum. Eğer destek
verilecekse ürüne verilmeli. Yani arazinin büyüklüğüne göre değil, üretilen ürün miktarına göre desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca
ilaç desteği ve özellikle gübre desteği verilmesinden yanayım. Çünkü
aksi takdirde, arazi sahibi alan bazlı
destekten aldığı bir miktar parayı

kâfi görecek ve gerekli mücadele ve
bakımı bahçesine yapmayacak.
Fındığın daha katma değerli bir
ürün olması adına neler yapılabilir?
Burada çikolatadan bahsediyorsunuz herhâlde. Bizim gibi tüccar
gruplarının bu işi yapabileceğini
düşünmüyorum açıkçası. Bu işi daha
büyük sanayicilerin özellikle bisküvi
gruplarının yapabileceğini düşünüyorum. Herkes bence işini yapmalı.
Biz fındığı almalı, kırmalı, kavurmalı,
istenen spektlerde bunu üretmeli ve
fiyat istikrarını ve kaliteyi sağlamalıyız. Rekabet açısından teknolojiye
uygun tesisler kurup, dünya çapında
rekabet edecek tesisler kurmalıyız.
Çikolata sanayisi tarafından farklı
bir olay var, yani orda marka oluşturmak lazım. Ama kırıcılar ve entegreciler olarak bizim yapabileceğimiz
bir iş olduğunu zannetmiyorum.
Bunu daha çok Ülker gibi Eti gibi
kuruluşların yapması gerektiğini düşünüyorum.
Giresun Ticaret Borsası’nı geçmişten bugüne değerlendirdiğinizde nerde görüyorsunuz?
Gerçekleştirdiği projeleri ve
faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Giresun Ticaret Borsası’nı 1996
yılında bu yana takip ettiğim kadarıyla fiziki olarak ve faaliyet olarak
çok değişti. Yapmış olduğu yatırımlar; Bina ve Lisanslı depoculuk anlamında bence zaten Giresun Ticaret
Borsası’nı Türkiye’deki borsalar arasında en önde gelen borsalardan biri
haline getirdi. Her anlamda, üretici
ayağına da dokunan, kendi üyesiyle
de, ihracatçısıyla da temas halinde
olan bir borsa. Bu yüzden ben gayet
iyi bir yerde olduğuna inanıyorum
Giresun Ticaret Borsası’nın. Ar-Ge
laboratuvarı, Güneş enerjisi sistemlerinden elektrik üretme projesi gibi
yeni projelerde yapılmakta. Biz de
yeni yönetim ve meclis olarak üzerimize aldığımız bu sorumlulukla borsanın yeni faaliyetleri ve projelerinin
hayata geçmesi ve başarılı olması
adına gerekli gayreti göstereceğiz.
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MUSTAFA ÇULFAZ

Mustafa Çulfaz’ı tanıyalım
9 Nisan 1984 tarihinde Giresun’da
doğdum. Liseyi Özel Ordu Koleji’nde
bitirdim. Öğrenim hayatıma Selçuk
Üniversitesi Harita Mühendisliği
Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak halen
devam etmekteyim. Ailem fındık sektöründe 1980 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Ben ise ÇULFAZ
TARIM ÜR. GIDA SANAYİ VE TİC.

LTD. ŞTİ. şirketimizde 2002 yılından
itibaren aktif olarak çalışmaktayım.
Uzun yıllardır fındık kırma tesisi olarak faaliyet gösteren şirketimiz son üç
yıldır kabuklu fındık alım-satımı yapmaktadır. Hobilerim arasında radyo
yayıncılığı yapmak, basketbol oynamak, film izlemek, seyahat etmek
ve trekking yapmak bulunmaktadır.
Bekarım.

Giresun Ticaret Borsası
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OSMAN KAYA
Osman Kaya’yı tanıyalım
1973 Espiye doğumluyum. İlkokulu
kendi köyümde bitirdim. Ortaokul ve
liseyi Espiye İmam Hatip Lisesinde
bitirdim. 1990 yılında KTÜ İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesine kaydoldum.
1994 yılında iktisat bölümünden
mezun oldum ve askere gittim.
Askerlik dönüşünde fındık sektöründe
özel bir firmada çalışmaya başladım.
2011 yılından itibaren de kendi işimi
kurdum ve kabuklu fındık alım-satımı
ile faaliyet göstermekteyim. Evliyim ve
3 çocuk babasıyım.

Fındık sektörünün şu anki genel
durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Biz özellikle fındığa hep fiyat açısından bakıyoruz. İşte fındığın çok
olduğu zaman fiyat az olduğunu,
fındığın az olduğu zaman fiyatın
çok olduğunu konuşuyoruz. Don
oldu fiyat yükseldi. Maalesef bizim
belli bir fındık politikamız yok. Şu
anlamda, yani 3 dolar deyip bunu
kura ya da misalden 1 kilo zeytinin
ederine diyebileceğimiz bir muadil
ürüne eşitleme gibi bir durumumuz
yok. Her sene fındık fiyatlarında
iniş çıkışlar oluyor. Bu da, piyasadaki bu trendin bu dişlinin arasında
kalan insanları, tüccarları eziyor.
Fındık ticareti ile uğraşan insanların
da durumu son yıllarda çok iç açıcı
değil. Bildiğiniz gibi banka faizleri
çok yükseldi ve ayrıca bankaların
sektördeki tüccarlara bakış açısı da
değişti durumları ile bağlantılı olarak.
Tarımsal olarak fındığı değerlendirirsek neler söyleyebilirsiniz?
Son yıllarda küfle ilgili, zirai mücadele ile ilgili yeteri kadar ilgilenilmediği için eski ürünlerimiz olmuyor.
2008’den bu yana 2015 sezonu
hariç Türkiye’nin bir daha kendisine yetecek kadar rekolteye sahip
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olamadı. Artık ürün elde etmek için
zirai mücadele şart oldu. Bu konuda
Borsamızın da bir çalışması olmuştu
ancak uygulamacı neticede köylü
olduğu için bu mücadelede tam bir
başarı sağlandığı söylenemez.
Fındık özelinde tarımın desteklenmesi için Devletin ne yapması
lazım?
Devletin her zaman fındık gibi önemli bir ürünün piyasasının içinde olması lazım ve her zaman taban fiyat
açıklaması lazım. Bazı kesimlere bu
fındığı peşkeş çektirmemesi lazım.
Çünkü ülkemize en fazla döviz girdisi sağlayan tarım ürünleri içinde
ilk sıralarda yer alıyor fındık. Yani
devletin fındığın kaderini yalnızca
özel sektörün eline bırakmaması
lazım. Ayrıca şu anda uygulanan
dönüm bazlı destek yerine, üretime
dayalı destek şeklinde uygulansa
daha verimli bahçeler elde edilmesi
için insanlarımızda bahçelerine bakar. Şu anki sistemde adam diyor ki,
“benim elli dönüm yerim var, çalışsam da çalışmasam da benim 5-6
bin liram hazır, çalışsam bundan
daha mı çok kazanacağım?“ gibi
yaklaşımda bulunuyor. Ayrıca bahçelerimiz çok yaşlı. Verimin artması
için çaydaki gibi bahçelerin yenilen-

mesi için devlet destekleme yapabilir. Her sene 10 dönüm yerin 1-2
dönümünün yenilemesi için devlet
destekleme yaparsa köylüde bu işin
maliyetinin altında ezilmemiş olur.
Giresun Ticaret Borsasını, gerçekleştirdiği projeleri ve faaliyetleri
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Giresun Ticaret Borsası, son yıllarda
sürekli üzerine koyarak ilerlemeye
devam ediyor. Şu andaki yönetim
yani biz olalım, bizden sonra gelecek nesil olsun, bunun üzerine koyarak devam edeceğine ben inanıyorum. Şu anda Lisanslı Depoculuk
faaliyeti gerçekleştiren ender borsalardan bir tanesi Giresun Ticaret
Borsası. Tabi bizlerin de geçmişteki
yönetimin bizlere bıraktığı projeleri
gerçekleştirme gayretinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Fındık
Müzesi, TANAP’dan hibe almaya
hak kazandığımız yenilenebilir güneş enerjisinden elektrik elde etme
projesi. Ar-Ge Laboratuvarı projesi
gibi devam eden ve sonuçlanacak
projelerin dışında yeni yönetim
olarak bizlerin de gerçekleştirmeyi planladığımız bazı projeler var.
Allah nasip ederse bu dönemde bu
faaliyetlerle borsamızı daha da ileriye taşıyacağız.
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ÜNAL ŞENSOY
Ünal Şensoy’u tanıyalım
3 Mayıs 1973 tarihinde Giresun Keşap
Düzköy’de doğdum. İlkokul, ortaokul
ve liseyi Giresun’da bitirdim. Giresun
Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum.
Lise ve askerlik bittikten sonra bilfiil
fındık ticareti ile uğraştım. 1998-2002
arasında 3-4 sene kadar kavrulmuş
fındık işi yaptım. Daha sonra kabuklu
fındık alım satım işine girdik. Yine 3-4
sene sonra fındık kırma işine de niyet
ettik ama o zaman olmamıştı o günkü
şartlarda. 2014’te şirketimizi kurduk.
Daha sonra TKDK’ya proje hazırladık.
Bu proje kapsamında hibe almaya hak
kazanarak kırma tesisimizi kurduk.
Şu anda da faaliyetlerime ZEREN
FINDIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
adı altında fındık kırma tesisi olarak
devam etmekteyiz. Spor yapmaktan,
yüzmekten ve seyahat etmekten
hoşlanırım. Evliyim ve 1 erkek, 1 kız
çocuğu babasıyım.

Fındık sektörünün şu anki genel
durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Fındık gerçekten zor bir sektör. Esnaf
arkadaşlarımızın birçoğu, gerçekten
zor durumda. Bu sene fındıkçının en
zor yıllarından bir tanesini yaşıyoruz.
Banka faizlerinin artması, fındığın
eskisi gibi verimli olmaması, rekoltenin düşük olması. Bazı fındıkçıların
kar marjsız çalışması. Şu anda fındık
sektörü sürekli zarar eden bir sektör
ve herkes zarar ediyor, para kazanan nadir insanlar var onun haricindekilerin gerçekten işi zor.
Geçmişte mi daha kolaydı şimdimi
daha kolay fındık ticareti?
Geçmişte daha kolaydı. Fındık tüccarı dediğin zaman bu yörenin en
saygın en zengin kişisi olarak bilinirdi, ama ben sektörün içine girince gördüm ki hiç de öyle değil.
Deponun içinde fındığı yığılı görünce millette böyle bir algı oluşuyor
ama durum çok farklı. Kullanılan
para kimin parası belli değil, köy-

lünün parası mı tüccarın parası mı,
banka parası mı? Tüccar denecek
fındıkçı çok az.
Peki tarımsal boyutu ile fındığı
değerlendirdiğinizde ne söyleyebilirsiniz?
Önceden fındığa hizmet etsen de
etmesen de belli bir ürün alıyordun.
Ama şimdi öyle değil, hizmet etmezsen, ilaç atmazsan hiç fındık alamıyorsun. Bahçeler de yaşlanmaya ve
kurumaya başladı. Özellikle sahil
kesimindekilerin dikiminin kaç sene
olduğu belli değil. Yenilemek çok da
mümkün değil, çünkü bahçeyi keseceksin ve 3-5 sene ürün almayacaksın. 3-5 sene sonra da ne olacağı
belli değil, bir de bunun maliyeti
var. Zaten fındık fiyatları üreticiyi
kurtarmıyor. Onun için geleceğini
çok iyi görmüyorum. Araziler bölünmüş durumda. Bir arazi 3-4 parçaya bölününce hiç bakmıyor, bırakıp
gidiyor.
Bu konuda tarımsal bir reform
gerektiği düşünülürse bu konuda
devletten beklenti ne olabilir?
Devlet ufak tefek bir şeyler yapıyor
aslında, arazi bölünmesinin önüne
geçmeye çalışıyor. Ya da arazi satışlarını zorlaştırıyor, engelliyor. İşte

komşuna satman lazım, kardeşlerin
birinin alması lazım. Parası yoksa
Devlet bu işlere imkân veriyor ama
yeterli değil. Daha farklı teşviklerin
de yapılması lazım, Avrupa gibi
Amerika gibi çiftlik sistemine dönülmesi lazım. En az 100-200 dönüm
arazileri çiftlik bazında desteklenmesi lazım.
Giresun Ticaret Borsasını nerde
görüyorsunuz, faaliyetlerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ben daha önce üye iken sadece
rutin işini yaptığını düşünürdüm
borsanın. Biz yönetim olarak daha
yeniyiz, ama bizden önceki yönetim
olsun meclis olsun, çalışanlar olsun
gerçekten Borsayı bir yere getirmişler. Lisanslı Deponun yapılması
mevcut idari binanın olduğu yerleşkenin yapılması, bunlar basit şeyler
değil. Borsaya değer katmış, borsanın Türkiye’deki yerini belli bir yere
getirmiş, saygın borsalar arasına
sokmuş. Gerçekten daha önce yönetimlerde ve meclislerde görev alan
kişileri kutluyorum. Bizim de Meclis
ve yönetim olarak bu dönem içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz
projelerimiz var. Bunların takibi ve
ortaya çıkarılması için bizde elimizden geleni yapıyoruz.
Giresun Ticaret Borsası
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ARTIK KALİTELİ FINDIK
ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
Fındık sektörünün en önemli sorununun kalitesiz üretim olduğunu belirten sektörün tecrübeli
ismi Mehmet Bozbağ, kaliteli üretimin artması ile hem lisanslı depoya teslim edilen, hem de ihraç
edilen fındık miktarının artacağını belirtiyor.
1980 yılından bu yana sektörün
içinde bir isim Mehmet Bozbağ.
Fındık sektörüne ilişkin görüşlerini sorduğumuz Bozbağ, en
önemli sorunun kalite olduğunu
belirterek başarının yolunu şu
sözlerle özetliyor: “Artık kaliteli
fındık üretmek zorundayız. Bu
kaliteyi üreticiden ihracatçıya
kadar olan süreçte koruyabilir,
arz talep dengesine göre fiyatı
da oturtabilirsek, her sene ne
kadar üretirsek üretelim hepsini
ihraç ederiz.”
Fındıkları kalitesiz olması nedeniyle üreticinin lisanslı depo
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yerine en yakın yere malını verdiğini belirten Bozbağ, “Çünkü
sizlerin aldığı fındıklar daha
kaliteli. Kendine güvenen zaten
buraya getiriyor. Ama bunun
belki yüzde 10’u kaliteli fındık
yapıyor yüzde 90’ı yapmıyor”
diyor.
Kendinizden kısaca bahseder misiniz Mehmet Bey?
Ben 1944 Giresun doğumluyum. Giresun’daki faaliyetimize
kardeşim Şahap Bozbağ ile
1980’de başladık. Bizden evvel
babam ve amcamla beraber ilk

şirket vardı. Onlar 1950’den
evvel kurulmuş 30 sene ticaret
yapmışlar. Onlardan biz devraldık.
O şirketin ismi neydi?
Azmi Bozbağ ve Kardeşleri
Kolektif Şirketi. Azmi, Süleyman,
Şükrü Bozbağ müşterek kolektif şirketi. 1977-78’lere kadar
gitti. Daha sonra biz 1980’de
Giresun’daki fabrikayı devraldık kardeşimle. 1980’den
1990’a kadar Giresun’daydık,
sonra Talipli köyündeki işleme
tesisini kurduk ve oraya geç-

tik. 1980’den beri de nerden
bakarsanız 39 sene boyunca
bu sektörün içindeyiz. Tesisimiz
Kırma ve İşleme üzerine faaliyet
gösteriyor.
Fındık Sektörü dışında
herhangi bir sektörde faaliyetiniz var mı?
Otelcilik var. O da 1977’den
beri. Liman bölgesindeki
Giresun Otelini işletiyoruz.
Mehmet Bey yurt dışında
faaliyetleriniz var mı?
Evet, ihracatımız var.
İmalatımızın yüzde 90’ı yurtdışı, yüzde 10’u iç tüketimde
kullanılıyor.
Peki firma olarak geleceğe yönelik ne gibi hedefleriniz var? Hangi alanlarda büyümek istiyorsunuz
ya da yeni yatırımlarınız
var mı?
Biz ikinci kuşak fındıkçıyız ama
fındıktaki ve fındık sektöründeki
problemler bitmiyor. Her sene

Bu rekabet ortamı ve maliyet içerisinde fındığı yürütmek mümkün
değil. %3’lerde olan kâr marjı tamamen faize gidiyor. Onun için
burada bizi bekleyen büyük bir tehlike finans tehlikesi.
başka bir şey ekleniyor. Mesela
biz fındıkta işe başlarken 25-30
kişi idik. Bugün Giresun’da 3-4
kişi kaldık. Gelecekte bu 3-4 kişi
belki 1-2 kişiye düşebilir. Çünkü
fındık sektöründe başlangıçta
Fiskobirlik’in başına gelenler,
TMO’nun başına gelenler,
ihracatçının da her gün başına
geliyor. Fındık sektörünün bu
rekabet içinde fazla bir şansı
yok. Gelecekle ilgili eğer bir
plan yapacaksanız önce kârınız
olması lazım. Önce size büyük
bir destek olması lazım. Biz bu
sene özellikle %30’lardan kredi
aldık. Karşımızdaki rakipler
diyelim ki Avrupa’da %3 ile %4
ile para kullanırken, bize bankalar %30’dan para kullandırdılar.
Bu rekabet ortamı ve maliyet içerisinde fındığı yürütmek mümkün
değil. %3’lerde olan kâr marjı
tamamen faize gidiyor. Onun

için burada bizi bekleyen büyük
bir tehlike finans tehlikesi. Bu
eskiden de vardı şimdide devam
ediyor, hala da halledilmiş
değil.
Eğer biz Avrupa ile yarışacaksak onlarınki gibi kredi bulmamız lazım. Dolayısıyla bugün
böyle finansal sıkıntılar varken
geleceğe yönelik yatırımlar
yapamıyoruz.
Peki finansal kısmı hallettiğimizi düşünürsek eğer
fındığın katma değerli bir
ürün olarak, ticaretinin
yapılması için hangi faaliyetlerin yapılması lazım.
ilk önce kaliteli fındık üretmemiz
lazım, ara eleman yetişmesi
lazım. Şimdi bizde, elemanımızı
biz kendimiz yetiştiriyoruz, ama
fındıkta ara eleman yok, sanayiden ya da arkadaştan tavsiye-
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lerle eleman alıp yetiştiriyoruz.
Onun için de sektörde kaliteli
ara eleman olması lazım. Bir
de köylünün, üreticinin kaliteli
fındık yapması lazım. Mesela
naylon çuval kullanmayın diyoruz fakat görüyorsunuz bütün
fındık alan yerlerin önüne hepsi
naylon çuvalla geliyor. Fındık
yere temas etmesin diyoruz.
Fakat fındık hep yerlerde kuruyor. Rutubetli ortamlarda bulunmaması gereken fındık, herkesin
evinde bir yerde ya da deposunda, bodrumunda rutubetli
yerlerde bulunuyor. Mesela,
burası (Lisanslı depo) çok güzel
bir tesis. Bu tesisin bir an önce
çok faal işlemesi lazım ve bizim
buradan fındık almamız lazım.
Ama hala buraya istenilen
seviyede fındık teslim eden yok.
En yakın yere götürüyorlar veriyorlar, neden çünkü fındıkları
kalitesiz. Sizlerin aldığı fındıklar
daha kaliteli. Kendine güvenen
zaten buraya getiriyor. Ama
bunun belki yüzde 10’u kaliteli
fındık yapıyor yüzde 90’ı yapmıyor. Üretimde kalite lazım.
Uluslararası piyasayı
yakından tanıyan birisi
olarak Türkiye’nin fındık
üzerindeki hakimiyetini
gelecekte nasıl görüyorsunuz?
Fındığı incelerseniz, fındığın
fiyatı diğer kuruyemişlerden az
değil çoktur. Fındık fiyatını ne
kadar yükseltirseniz o kadar
tüketimi azalır. Diyelim ki 20
lira olsun kabuklu fındık, 20 lira
olduğu zaman 40 lira iç fındık
olacak, 60 lira kavrulmuş fındık
olacak, 100 lira paketli fındık
olacak. Bunu kimse almaz ve
tüketmez. Bunun için fındığın
miktarını yani üretimini artıracaksınız ama fiyatı da anormal
yükseltmeyeceksiniz. Ben devamlı söylerim, markete gittiğimiz zaman acaba herkes bir
paket fındık alıyor mu? Alıyorsa
bu fiyat demek ki uygundur.
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Eğer almıyorsa fiyat pahalı ise
fındığı nasıl sevdireceğiz nasıl
yedireceğiz? Fındığın fiyatının
da diğer kuruyemişlerden fazla
olmaması lazım. Ben isterim
tabi köylünün, üreticinin eline
20 lira geçsin. 16 lira bugün
çok iyi fiyat ama bu fiyattan
tüketimi nasıl oluyor. İstanbul’da
Ankara’da ya da büyük vilayetlerde fındık ne kadar tüketiliyor?
Bu reklamla olacak bir şey değil, fiyatı ne kadar yükseltirseniz
tüketimi de o kadar azalır.
Fındığın sektörel bazdaki sıkıntılarını bir tarafa
bırakırsak eğer, fındığın

Türkiye’deki üretimi yani
tarımsal konulardaki sıkıntılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tarımsal konularda köylünün
desteklenmesi lazım. Köylü
dönüm bazında destekleniyor.
Bunun yanında ben TMO’nun
ya da Fiskobirlik’in fiyat belirlemesine karşıyım. Çünkü almak
zorunda kalıyor ve hükümete büyük bir yük oluşuyor. Arz talep
dengesinde, üretim miktarına
göre fiyatların oluşması lazım.
Zamanında yüksek fiyatlara
Fiskobirlik’e fındık aldırdılar ve
zarar ettirdiler. Bu gün o tesisler
çalışmıyor.

Ben devamlı söylerim,
markete gittiğimiz zaman
acaba herkes bir paket fındık
alıyor mu? Alıyorsa bu fiyat
demek ki uygundur. Eğer
almıyorsa fiyat pahalı ise
fındığı nasıl sevdireceğiz nasıl
yedireceğiz? Fındığın fiyatının
da diğer kuruyemişlerden fazla
olmaması lazım.

Uzun yıllardır Giresun
Ticaret Borsası’nın üyesi olan bir firma olarak
Giresun Ticaret Borsası’nı
nasıl görüyorsunuz, nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ben eskiden de Borsa’nın
yönetiminde bulundum. Ahmet
Başkan zamanında Borsa
yönetiminde idik. Giresun’un
problemlerini Borsa’nın kendi
içinde çözmek lazım. Giresun
Ticaret Borsası’nın diğer borsalarla müşterek çalışmasında da
fayda var. Yine TMO ile müşterek çalışması da iyi bir netice
verir. Şimdiye kadar göstermiş
olduğu faaliyetleri de özellikle

lisanslı depo projesini gayet
iyi ve olumlu buluyorum. Yeter
ki halkı buraya teşvik edelim.
Yani üreticinin buraya fındığı
teslim etmesi lazım. Dışarıya
(Avrupa’ya) iyi fındık gidiyor. E
buraya da hepsi olamasa da iyi
fındığın belli bir kısmının gelmesi lazım. Bizim de fındık bulamadığımız zaman ki bu sene
böyle bir durum var, TMO’ya
gidip elindeki fındığı alıp ihraç
etmemiz lazım.
Eskiden yapılan fındık
ticareti mi kolaydı şimdiki
mi?
Şimdiki zor. Eskiden buraya

gemi gelirdi, 1000 ton mal fındık alırdı. O 1000 tonu Giresun
ve Ordu 3-5 gün içinde yüklerdi. Buradan gemi Hamburg’a
giderdi. Şimdi fındığı Avrupa
çok kaliteli alıyor. Her fabrikada laboratuvar var. Buralarda
toksin tahlilleri yapılıyor, başka
çok çeşitli tahliller yapılıyor.
Asit peroksidinden tutun da afla
toksinine kadar her şey yapılıyor. Avrupa artık kaliteli fındık
almak istiyor. Onun için de biz
laboratuvarlarımızı açtık kaliteli
fındık ihraç ediyoruz. Aksi takdirde ihracat yapmamıza imkân
yok. Bugün bırakın Avrupa’yı
İstanbul’daki büyük çikolata
yapan firmalar, Avrupa’daki
aynı spektlerle mal almak istiyorlar. Bizi zorluyorlar.
Ama başka türlü mal satmamız
mümkün değil. Eskiden asit
peroksit, aflatoksin değerleri
bilinmezdi Avrupalı da bunu
bizden talep etmezdi. Ne varsa
yüklenirdi ve kimse kaliteye
dikkat etmezdi. Başta da söylediğim gibi, artık kaliteli fındık
üretmek zorundayız. Bu kaliteyi
üreticiden ihracatçıya kadar
olan süreçte koruyabilir, arz
talep dengesine göre fiyatı da
oturtabilirsek, her sene ne kadar
üretirsek üretelim hepsini ihraç
ederiz.
Giresun Ticaret Borsası
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BORSAMIZDA TV52’Yİ AĞIRLADIK
Giresun Ticaret Borsası olarak Ordu’dan yayın yapan TV52 kanalını ağırladık. TV52’de yayınlanan
“Osman Çakmak’la İş Dünyası” programına konuk olan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş,
projelerini anlattı.
Yerel yayıncılıktan yayın çıtasını
bölgesel televizyon olma yolunda
yükselten ve Karadeniz’in tamamının yanı sıra Türkiye’nin de önemli
bir kesimi tarafından da izlenebilir olan TV52 Televizyonu uydu
üzerinden Dünya’nın da çeşitli
ülkelerinden takip ediliyor. Giresun
Ticaret Borsası olarak, TV52
televizyon kanalında yayınlanan
“Osman Çakmak’la İş Dünyası”
programını ağırladık. Programın
21 Eylül 2018’de de yayınlanan
bölümünde Osman Çakmak’ın
sorularını yanıtlayan GTB Yönetim
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Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, merak
edilen birçok konuda görüşlerini
paylaştı.
Bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok Güzel bir
Borsa Binası ve çok güzel bir
mekân. Yapanlara hizmeti
geçenlere teşekkür ediyoruz.
Başkanım tabi, biz sizi yakinen tanıyoruz, fındık camiasındasınız, beraberiz ama,
bizi izleyen izleyicilerimiz
sizleri kısaca tanımak ister.
Öncelikle TV52 ailesine teşekkür

ediyoruz, yani borsamıza ve borsa
üyelerimize böyle bir fırsat sunduğu
için borsamız ve üyelerimiz adına
teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz
diyoruz. Ben Yağlıdere’de kurulu
Bölükler Gıda San. Ve Tic. Ltd.
Şti.’nin ortaklarındanım. Dededen
kalma, Giresun’un en eski fındık
fabrikalarından birini işletiyorum.
2 Nisan 2018 tarihi itibariyle de
arkadaşlarımızın teveccühü ile
Giresun Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanlığı yapıyorum.
Madem fındıktan ekmek yiyoruz,
fındıkla ilgili bir kurumla ilgili

elimizi taşın altına koyalım dedik.
Yeniyiz, tazeyiz ama çok farklı
projelerimiz var. İnşallah onları
da az sonra sıralayacağız, tek tek
neler yapmamız gerektiğiyle ilgili.
Başkanım, malumunuz, dünyadaki fındık üretimindeki
payımızda ciddi manada
düşüşler var ve bize rakip
ülkeler üretildi. Sizce biz
kendi fındığımıza üvey evlat
muamelesi mi yapıyoruz?
Aslında bazen üvey evlat muamelesi değil de, sokak diliyle topuğumuza sıkıyoruz aslında. Elimizde
yüce Rabbimizin bize vermiş
olduğu çok kıymetli bir ürün var.
İklim yapısı arazi her şey uygun.
Tabi ki zahmeti de çok ama iyi
bir ürün, güzel bir ürün. Bilhassa
Giresun fındığı için, alternatifsiz
bir ürün. Geçen ay Gürcistan’da
araziye bakmaya gittik. Nasıl
bir fındık oluyor, ne kadar oluyor
diye. Oradaki araziyi görünce
insan üzülüyor. Çünkü bakteriyel
bir hastalıktan dolayı tamamen
kökünden kurumuş. Neden böyle
olduğunu sorduk, 92 gündür yağmur yağmadığını söylediler. Bizde
Allah’a çok şükür 2 haftada bir
ya da her hafta yağmur yağıyor.
Ben üreticilerimizden şunu rica
ediyorum. Tabi ki fındıktan 15 lira
20 lira isteyeceksinizdir, hakkınızdır da. Ama lütfen bahçelerimize
bakalım. Bugün Giresun’un birçok
yerinde 100-120 yıllık ağaçlar
var. Üretici ortalama yaşımız da
maalesef 55-60 bandında. Yani
ağacımız yaşlı, üreticimiz de
yaşlı. Maalesef gençler bahçeye
girmiyor. Üretimi artırmak için
şöyle bir şey yapılabilir, devlet
desteği, biz bunu da dile getirdik,
her yıl çok yaşlı bahçeler yüzde
20 oranında sökülebilir. O yüzde
20 oranındaki fındığa tekabül
eden kısmı devletimiz destekleyebilir, finanse edebilir. Yani bir
şekilde gençleştirmek lazım. Ben
Türkiye fındığının yarısını çeken
büyük firmanın örnek bahçesine
gittim Yağlıdere’de, dönüm başına

310 kg’lık verim almışlardı. Çok
muazzam bir rakam, mevcudun
4 katı kadar bir rakam. Ama ne
yapmışlar, kasım ayında yapraklar
dökerken bordo bulamacı vurmuşlar, toprak analizleri var, ona
göre gübre atılmış ve en önemlisi
de ürünün verimin artması için iç
budama yapılmış.
Sizce bu rekolte şartlarında
ileride bir gün fındık için
ithalatçı konumuna geçer
miyiz?
İnşallah geçmeyeceğiz, ben o konuda üreticilerimize güveniyorum.
Verimi artırma konusunda güveniyorum, çünkü bilhassa batıda
verimle alakalı bir sıkıntı yok. Ama
Giresunda verimle alakalı sıkıntımız var. Tabi karşı taraf alternatif
ürünler, alternatif ülkelerde üretiyor. Şimdi ne alakası var diyecekler Şili’de fındık ekim alanları var.
Afrika’da Botswana’da Amerikalı
bir yatırımcı 50 bin ton civarında fındık ekti. Gürcistan keza,
Azerbaycan burnumuzun dibinde,
İtalya ve İspanya. ABD’nin Oregon
Eyaletinde ki ABD’de kişi başı milli
gelir 40-50 bin dolar civarındadır,
biz fındığı 3 dolar olsun dediğimiz
yerde, milli geliri 40-50 bin dolar
civarı olan ülke bu fındığı ekiyor.
Tabi bir de endüstriyel tarım yapıyorlar, tamamıyla teknolojik. Yani
tabi ki ciddi bir pazar kaybımız
var. Ama bunu önlemenin yolu da
var. Ben hala daha söylüyorum,
kaliteyi ve verimliliği artırmak.

Son dönemlerde malumunuz, cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi seçimi oldu ve
burada meclisteki milletvekillerinin etkileri biraz daha
azaldı gibi görünüyor. Bunun
sizce fındık bölgesine nasıl
bir etkisi olabilir?
Bende eski bir siyasetçiyim, şimdi
siyasetçinin fındığı görmezden
gelmesi siyasi olarak bir hatadır.
Görmesi gerekir. Neden görmesi
gerekir? Çünkü 8 milyon kişi buradan ekmek yiyor. Fındığı bir orman
ürünü olarak görmemek gerekir.
Fındığın bir kere stratejik bir ürün
olduğunu herkesin kabul etmesi
lazım. Alan bazlı destek verdim
ben bu işin içinden geri durayım
demekle bu işlerin olacağına ben
inanmıyorum. Yani devletimizden
biz bir fındık politikası bekliyoruz.
Bunu şurada da dile getirdim ben,
biraz daldan dala atlıyoruz, siz de
sanayi odasında meclis başkanısınız, ben TOBB’ye gittiğimde şunu
söyledim; toplam tarımsal ihracatımızın %15-16 sına tekabül eden
bir fındık var. Fındığı temsilen 6
tane Borsa başkanı TOBB’da yönetimde. Hiç fındıkçı var mı dedim,
yok. Tarihte olmuş mu? Yok. Yani
şimdi tarımsal ihracatımızın %1516’sını oluşturan bir ürünün TOBB
yönetiminde temsilcisi yok. Şimdi
TOBB’da yoksanız, orda yoksanız, burada yoksanız, bu ürünün
değerini, bu ürünün ne olduğunu,
bu ürünün nasıl stratejik bir ürün
olduğunu kimseye anlatamazsıGiresun Ticaret Borsası
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nız. Hububat dediğiniz zaman
alanı geniş, 3-4 tane yönetimde
temsilcisi var, ama fındık tek
başına ayrı bir ürün. 3 milyar
dolar. Çok büyük bir ürün, yani
girdisi olmayan direkt çıktısı
olan bir ürün. Ben buradan Rifat
Beye bir çağrı yapıyorum, bir
dahaki dönem mutlak suretle
Karadeniz’den bir arkadaşımızı
bir abimizi TOBB yönetiminde
görmek istiyoruz.
Rifat Bey duyar mı bizi,
dikkate alır mı?
Alması gerektiğine inanıyorum
ben, bunu dillendiriyorum her
yerde. Fındığı bilen, ben olayım
diye söylemiyorum zaten benim
son dönemim, birinin mutlak
suretle olması lazım, bir abimizin bir büyüğümüzün bir duayenimizin.
Ulusal Fındık Konseyini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sizce etkin mi?
Şu an çok etkin olduğunu söyleyemem ama başındaki kardeşimiz çok etkin bir arkadaşımız.
Yani bence yetki verilirse,
desteklenirse Sebahattin Bey;
kendisi çok büyük bir ihracatçı
olmasına rağmen keseri hep
kendi tarafına doğru yontmayan
bir arkadaşımız, UFK’nın başında olması büyük bir şans. Çünkü
fındıktan ekmek yiyor, ne kadar
çok, ne kadar kaliteli fındık
olursa ihracatçının işine gelir.
Kimse şöyle düşünmesin, şu firma
200 milyon dolar ihracat yapıyor
işte fındık düşük fiyat olsun falan
ben zannetmiyorum. Ben kendi açımdan söylüyorum, bütün

fındık temsilcileri fındık fiyatının
pahalı olmasını ister. Çünkü ben
üreticiden fındık alıyorum, ben
üreticinin işyerimden çıktığında
memnun olmasını istiyorum,
güler yüzle ayrılmasını istiyorum.
Fındık 15 TL olunca hakkını almış
olur, Bereketini gör hayrını gör
der. Ama fındık 8 TL olursa haklı
olarak tepkisini gösterir çünkü
hakkını alamamıştır. Biz de fındık
15 TL olursa %2 kardan 300
kuruş kazanırız, 8 TL olursa 160
kuruş kazanırız. Yani aslında
fındığın pahalı olması üreticiden
ziyade, fındık tüccarının, manavın, bizim ve ihracatçının işine
gelir.
Başkanım son dönemlerde
fındık sanayisi olarak ciddi
manada yol aldık. Ama
buna rağmen uluslararası
çapta ciddi bir markamız
yok. Bununla ilgili ne söylersiniz?
Bunu ben gittiğim her ortamda
söylüyorum, fındığa mutlak surette katma değer katacak, devletin
de mutlak surette destekleyeceği,
bu işi de götürecek firmalarımız
var. Yani pilot olarak 1-2 firmamız seçilebilir. Dünya çapında
marka olabilecek ben birkaç tane
firma biliyorum. Tabi ilk etapta
Devlet desteği olmazsa olmaz
çünkü karşınızdaki firmalar 50100 milyar dolarlık firmalar, yani
devletimizin 3- 5 sene finanse
etmesiyle ki bu firmalar 300-500
milyon dolar ihracat yapabilen
firmalar, bunu becerebiliyorlarsa
mutlaka fındığa katma değer
katacak ürünleri geliştirecek ve
marka olma yolunda ciddi yatı-

Bugün Giresun’un birçok yerinde 100-120 yıllık ağaçlar var. Üretici
ortalama yaşımız da maalesef 55-60 bandında. Yani ağacımız yaşlı,
üreticimiz de yaşlı. Maalesef gençler bahçeye girmiyor.
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rımlar ve atılımlar yaparlar. Ama
ilk etapta mutlaka devlet destekli
olması lazım.
Fındık Fiyatları dolara endekslenebilir mi? Etkili olur
mu?
Bence endekslenebilir. Etkili
olması gerektiğine inanıyorum.
Çünkü fındığın mamul olarak satıldığı yerler Avrupa. Avrupa’da
Euro ne çıkıyor ne iniyor. Geçen
sene fındık 3 dolardı şimdi 2
dolar. Avrupa’da bu sene o mamulleri satarken %30-35 indirim
yaptıklarına ben inanmıyorum.
Aynı mamulü aynı paraya satıyorlar ki 2008 yılında TMO 4,5
TL ye fındık aldığında dolar 1,29
du çok iyi hatırlıyorum aşağı
yukarı 3,5 dolar civarındaydı.
2008’den 2018’e Avrupa’da
yılda %2 enflasyon olsa, bizim
gibi çok değil, 10 yılda %20
enflasyon eder. 3,5 dolarlık
fındığa %20 enflasyon farkını
koysan 4,20 dolar etmesi gerekiyor. Hala 2 doları tartışıyoruz
biz. Bence fındığın 3 dolara
endekslenmesi yani 15 TlL nin
altında olmaması gerekir diye
düşünüyorum.
Şu anda, siz tabi borsa
olarak TMO’nun piyasaya müdahil olmasını talep
etmişsiniz. Bu noktada şu
anda piyasada oluşan fiyattan fındık üreticisi ya da
tüccarı memnun mu?
Belki dışarıda fındık sektörünün
içinde olmayan insanlar fındıkçının çok büyük para kazandığını
zannediyor. Fındık sektörünün
temsilcileri çok büyük para kazanmazlar. Randıman dediğimiz
bir sistem vardır, fındığın içindeki iç miktarı. Fındık tüccarı eğer
1 randıman kazanabiliyorsa
bugün oda 260 kuruşa tekabül
eder, bütün geliri budur. Yani
1000 ton fındık satan bir tüccarın geliri 200 bin TL civarındadır,
tabi eğer fındığın fiyatındaki
spekülatif hareketlere yakalan-

mazsa. Bir kere yakalanırsa o
da gider. Yani fındık sektörünün
temsilcilerinin çok büyük para
kazandığı gibi bir algı var, böyle
bir şey söz konusu değil, çok
büyük sıkıntıda fındık sektörünün
temsilcileri. Çünkü 2015 yılında
15 TL’lik fiyat 10 TL’ye düştü ki
sermayeden aşağı yukarı %50’lik
bir kayıp oldu. 2016 yılında 16
TL’den başlayan fındık fiyatı 8,5
TL’ye düştü. İster istemez fındık
sektörünün temsilcileri elinde bir
stokla yakalandı. Yani %2 kar
marjıyla çalışan sektör temsilcisi
%40-50 zarar ettiğinde çok büyük sıkıntıya gider. Fındık sektörünün temsilcileri, manavından
fabrikacısına ve ihracatçısına
kadar; mutlak suretle, bu işveren
desteği olabilir, sigorta prim
desteği olabilir veya düşük faizli
kredi desteği olabilir, devletimiz
tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Başkanım programımızın
sonuna geldik ama sormak
istediğim 1-2 soru kaldı.
Geçmiş yıllarda tarihsel verilere baktığınızda,
Giresun’da olsun Ordu’da
olsun her fındık sezonunun
özellikle ihracat aşamasında ve pazara inme aşamasında güzel şölenler olurdu,
törenler olurdu. Giresun
Ticaret Borsası ve Başkanı,
o genç yönetimiyle beraber
böyle bir çalışmanız var
mı? Bizde bu geçmişteki, bu
tür törenleri, bu tür festival
havasında olan, üreticisinin
sanayicisinin tüccarının birlikte olduğu güzel bir tablo
yaşayacak mıyız?
Biz bu sene meclis toplantımızda
böyle bir karar aldık aslında.
Geçtiğimiz 25 ağustos tarihinde.
Siyasilerimizin, üreticilerimizin ve
sektör temsilcilerimizin katılımıyla
bir fındık bayramı, birinci fındık
bayramı, hasat mevsimi yani
ismi şu olur bu olur bir başlangıç
yapalım dedik. Sayın vekillerimi-

zin ve bakanlarımızın programı
denk gelmedi. O arada sezon
erken açıldı. Biz sezonun 25
Ağustos civarında açılacağını
tahmin ediyorduk ama ürün 15
gün erken olunca bu birazda
fındık sektör temsilcilerinin bu
takvimde çok yoğun bir şekilde
tamamıyla fındığın içine gömülmesine sebep oldu. Neticede
bu olay bu sene aksadı. Ama
önümüzdeki sene ulusal bazda
sanatçılarımızın, siyasilerimizin,
bakanlarımızın katılımıyla çok
görkemli bir açılış töreni yapacağız bunun kararı zaten Meclis
toplantısında alındı. Ben bir konu
hakkında, atladık herhâlde orayı,
Lisanslı depo hakkında çok
küçük bir şey söylemek istiyorum.
Üreticilerimizin bilmesi gereken
bir şey. Köylünün Lisanslı depoya
getirmiş olduğu ürün için; birincisi depolama maliyetleri için devlet desteği vardır, nakliye desteği
vardır. Daha da önemlisi üretici
4 ton fındık getirdiğinde bizden
almış olduğu ürün senedi ile birlikte, ürününün %75’ine tekabül
eden 3 tonun karşılığında Ziraat
Bankası’ndan %0 faizle kredi
kullanabilir. Ürününü satmadan,
ürün Lisanslı depoda durduğu
halde %75 ürünün karşılığında 0
faizle 9 ay vadeyle kredi kullanabilir.
Lisanslı Depoda bu arada
üreticilerimizin hizmetinde, her türlü destek devlet
tarafından ve sizler tarafından veriliyor.
Tabi. Hem ürünü pazara girmemiş olur ve fiyat yükselir, hem de
ürününü satmadan ürününün %75
‘i oranında sıfır faizli 9 ay vadeli
kredi kullanabilir.
Fındık Müzemiz olacak mı?
Sağolsunlar biz, bizden önceki
başkanlarımız, Temel başkanıma,
Mustafa Demirci’ye Musatafa
Karadere’ye Teşekkür ediyoruz böyle bir alan bırakmışlar.
Fındık Müzesi projesi de Temel

Önümüzdeki sene ulusal
bazda sanatçılarımızın,
siyasilerimizin, bakanlarımızın
katılımıyla çok görkemli
bir açılış töreni yapacağız
bunun kararı zaten Meclis
toplantısında alındı.

Başkanın zamanından beri var
olan bir proje, fizibilitesi yapılmış, projesi çizilmiş ama küçücük bir odadan ibaret olmayan
ve tamamıyla bir tema park ve
sosyal sorumluluk projesidir. Tabi
Giresun’da en büyük sıkıntımız
arazi. Yani arsa sıkıntımız var.
Parayla almaya kalsanız bile o
çapta bir arazi yok. 30 dönüm
arazi olması lazım çünkü insanların geldiğinde onlara sunacağınız çok farklı şeyler olması lazım.
Bunun da yol güzergâhında,
İstanbul Güzergâhında, Sahil şeridinde olması lazım. Tabi fındık
satış noktaları olacak, kütüphanesi olacak, sosyal tesisleri olacak,
hepsinin olması lazım. Yani
sizinle sohbette de söyledim,
Patozu olacak, fındık kırması
olacak, kavurması olacak. Yani o
fındık kavurmanın tadını alacak
insanlar.
Son olarak can alıcı soruyu
soruyorum, fındık fiyatı ne
olacak bu sene?
Ben, Ulusal Fındık Konseyi
Başkanımız Sebahattin Beye
katılıyorum, üreticiler ihtiyacı
kadar satarlarsa, tabi bu arada
piyasadaki nakit sıkıntısını da bir
kenara koyuyorum, ben fındık
fiyatının iyi olacağına inanan
kesimdeyim. Rakam vermiyorum
ama ben iyi olacağı kanaatindeyim. 2 doların üstünde olacak.
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KÖŞE BUCAK KARADENİZ’DE
GTB KONUŞULDU
TRT Trabzon Radyosu’nun hazırlayıp sunduğu “Köşe Bucak Karadeniz” programına konuk olan
GTB Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar İbaş, Borsanın projelerini anlattı.
Giresun Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, 26
Temmuz 2018’de TRT Trabzon
Radyosu tarafından hazırlanan
“Köşe Bucak Karadeniz” programına konuk oldu. Programın yapımcısı
Yiğit Bey’in sorularını yanıtlayan
Başkan İbaş, özellikle lisanslı depo
spot borsa hakkında merak edilen
konuları anlattı.
Çalışmalarınız nasıl gidiyor,
bunu sorarak başlayalım.
Yiğit Bey öncelikle 2018 hasat
mevsiminin üreticimize tüccarımıza
sanayicimize ve ülkemize hayırlı
36 - 37

uğurlu olmasını dilerim. Herkesin
kazanacağı bir yıl olsun, herkesin
mutlu olacağı bir yıl olsun. Çünkü
insanlarımızın gerçekten ihtiyacı
var. Sektör, üretici hepsi kazansın.
Bilindiği üzere Giresun Ticaret
Borsası 1926 yılında Gazi Mustafa
Kemal’in talimatıyla kurulan ve en
eski ve aktif ticaret borsalarından biridir. Öncelikle Ticaret Borsasından
bahsedeyim müsaade ederseniz.
Tabi projelerinizden bahsedeceğiz, önemli atılımlar
yapmaya çalışıyor ticaret
borsamız, işte fındık borsa-

sının oluşturulması gündemdeydi ve bu borsa çalışmaya
başladı. Biraz o konu ile ilgili
bilgi alalım. Ne kadar verimli şekilde çalışıyorsunuz,
bu seneye ilişkin fiyat ve
rekolte beklentilerinizi tabi
öğrenmeye çalışacağız. Diğer
projelerinizden söz etmekte
istiyoruz söyleşimiz içinde.
Buyurunuz efendim.
Ticaret Borsamız 2002 yılında rahmetli başkanımız Ahmet Başkan’ın
almış olduğu 40 dönüm arazi üzerinde, yaklaşık 9,45 milyon Euro
Avrupa Birliği hibe katkı projesi, 5

milyonu özkaynak, 1 milyonu da
Giresun Belediyesinin katkısıyla her
biri 700 ton kapasiteli 24 silodan oluşan bir Lisanslı Depoculuk
Tesisi kurdu 2017 yılında. Bunun
yanında 1000 metrekare taban
alanıyla 4 katlı yani toplamda
4000 metrekare kapalı alanlı
idari binamız var. Tabi ben bunun
kuruluşunda emeği geçen eski
başkanlarımız Mustafa Karadere,
Mustafa Demirci, Temel Yanıkoğlu,
milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve bilhassa sayın bakanımız
Nurettin Canikli’ye çok teşekkür
ediyorum. Çok büyük bir yatırım.
Yani bugün Giresun ölçeğinden
bakarsak bugünkü meblağ ile
aşağı yukarı 100 milyon TL’lik bir
yatırım. Tabi bu fındık için yapılan
bir yatırım. Lisanslı depoculuğun ne
olduğunu vatandaşlarımız henüz
bilmiyor. Belki bizde de eksiklik
var. Yeni geldik. İnşallah lisanslı
depo ile ilgili tanıtım faaliyetlerini
gerçekleştireceğiz. Ama şöyle bir
şey arz edeyim, patates ve soğanı
bir depoya atarsanız bu ülkenin
ve tüketicinin hayrına değildir. 2
liralık patates 4 liraya çıkar bu kimsenin hayrına değil. Ama fındık,
50-100 bin ton fındığı sağlıklı bir
ortamda korunacak lisanlı depoya
attığınızda, geriye kalan 600 bin
ton fındığı 2 TL daha pahalıya
Avrupa’ya satma şansınız var.
Yani bu da üreticinin ve ülkenin
1,2 milyar TL ekstra bir geliri
demektir. Yani fındıktaki lisanslı depoculuk bir stokçuluk değildir. Çok
farklı bir şeydir. Bu konuda biz batıdan doğuya fındığın olduğu tüm
illerimizde lisanslı depoculuğun
yaygınlaşmasını istiyoruz. Zaten
Sayın Cumhurbaşkanımız son 2
yıldır tarımla ilgili tüm çalıştaylarda
ve programlarda üstüne basa basa
söylüyor, Lisanslı depoculuk diye.
Ben de tarım sektörünün kurtuluşunun lisanslı depoculukta olduğuna
inanıyorum.
Peki efendim hangi noktadayız? Yani bu konuda bir
başlangıç yapıldı, bir lisanslı

“Patates ve soğanı bir depoya
atarsanız bu ülkenin ve
tüketicinin hayrına değildir,
2 liralık patates 4 liraya çıkar.
Ama fındık, 50-100 bin ton
fındığı sağlıklı bir ortamda
korunacak lisanlı depoya
attığınızda, geriye kalan
600 bin ton fındığı 2 TL daha
pahalıya Avrupa’ya satma
şansınız var.

depo oluşturuldu. Ama herhalde yeterli görmüyoruz şu
aşamada değil mi?
Tabi ki görmüyorum, Giresun
Ticaret Borsası’nın bünyesinde şu
anda 17000 ton kapasiteli Lisanslı
Depomuz var. Türkiye’de ortalama
700 bin ton fındık rekoltesi gerçekleştiğini düşünürseniz, mevcudun
aşağı yukarı %2,5’i saklanabilecek
pozisyonda. Bu da çok yeterli değil.
Bir de buna bağlı olarak sanıyorum bir Fındık Borsasının
oluşması, burada bir fiyat
oluşması, böylece de üreticimizin kazancının artırılması
ve sağlıklı bir fiyat seviyesinin korunması hedefleniyordu. Bu konudaki bilgim eğer
eksikse biraz tamamlar mısınız? Öngörülen şey neydi?
Kesinlikle haklısınız. Şöyle bir şey
söyleyeyim. Doğu Karadeniz için
söyleyeyim, bilhassa Giresun için
söyleyeyim, arazi parçalı. 5 ton fındık toplayan çiftçi sayısı çok azdır.
300-500 kilo küçük parçalar halinde toplanan fındıklar ve gurbetçimizde vardır, bu fındıklar emanete
gelir. Yani tüccara emanete gelir.
Köylü her ne kadar emanete bıraktığı fındığın satılmadığını zannetmiş
olsa da , tüccar veya sanayici bir
noktada bu fındığı satar, bu fındık
bir şekilde piyasaya girer. Piyasaya
girdiği zaman ne olur? Bu sefer
arz talep dengesi bozulduğu için

atıyorum bugün 14 lira olan fiyat
12’lere 10’lara düşüyor. Biz bunu
2015 ve 2016’da yaşadık.
Ama üretici kendi fındığının
kaç liraya satıldığından haberdar olmuyor değil mi bu
arada?
Lisanslı Depoda bulunan fındık için
birilerinin o fındığı satması gibi bir
durum söz konusu değil. Çünkü
ürünler Merkezi Kayıt Kuruluşunda
kayıtlı ve üreticinin elinde Elektronik
Ürün Senedi var. Yani fındık
piyasaya girmiyor. Fındık piyasaya girmeyip sağlıklı bir ortamda
saklandığı zaman yine bu sefer arz
talep dengesi fındığın fiyatının yükseleceği noktaya geliyor. Üretici de
eline almış olduğu elektronik ürün
senedi ile, Devlet garantörlüğünde
bu Gümrük Bakanlığının garantörlüğünde bir belge, bankaya gidip
o ürün senediyle kredi alabiliyor,
teminat verebiliyor, yani fındığı
satılmadan nakit ihtiyacını görebiliyor. Bu sefer fındık piyasaya girmediği zaman 10 TL olan fiyat 12-13
liraya çıkabiliyor. Bunu çok cüzi
olsa da bu sene gördük. Ama tabi
bunun yaygınlaşması lazım. Bizim
bölgemizde nem oranından dolayı
insanlar fındığını hep evinin altında
saklar. Fındık nisan ayına doğru
mutlak suretle bozulmaya yüz tutar.
Ama Lisanslı depoculukta azotlu
ortamda, yani yaşamın tamamen
sıfırlandığı oksijensiz bir ortamda
Giresun Ticaret Borsası
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mizin 200 kg destek vermesi lazım.
Ve o bölgeden ürün alana kadar
köylünün mutlak suretle desteğe
ihtiyacı var.

fındık 24 ay boyunca toplandığı
ilk günkü gibi sağlıklı bir şekilde
bekletilebiliyor.
Depolamanın öncesinde,
bizim fındık verimimizi artırmak gibi bir sorunumuz
var. Bahçelerin bölündüğünden söz ettik. Artık yabancı
sermaye Türkiye’ye girdi, bir
İtalyan kuruluşu hem kendi
üretimini yapıyor hem işlemesini yapıyor. Yavaş yavaş
acaba bizim kendi fındığımızı İtalya’ya ki en büyük
rakibimiz odur, kaptırmaya
başlama tehlikemizde ortaya
çıkıyor mu? Verimimizi nasıl
artıracağız? Kendi ürünümüzü para eder hale getirmek
ve bu rekabetle başa çıkmak
konusunda nasıl adımlar
atmalıyız?
Şimdi çok güzel bir konuya değin38 - 39

diniz. Bundan 3 sene önce dünyada üretilen fındığın %75’ini Türkiye
üretiyordu. Ama bu şu an %59’lar
seviyesine düştü. 10 yıl sonra bu
rakamlar maalesef %50’lerin altına
mutlak suretle düşecek gibi gözüküyor. Niye gözüküyor? Birincisi
üreticimiz yaşlı, yani genç kesim
artık ilgilenmiyor, bahçeye girmiyor. Hatta 11 ay boyunca ebeveynlerinin bakmış olduğu bahçeye 1 ay
boyunca 10 gün boyunca toplamaya bile girmiyor gençlerimiz
maalesef. İkinci sıkıntı bahçelerimiz
üreticiden daha yaşlı. Yani 60 yaş
ise üretici yaş ortalamamız ki 5560 bandında, fındık bahçelerimiz
de 100 yaşında. Çözüm olarak
birincisi, kademeli bir şekilde fındık
bahçelerinin gençleştirilmesi lazım.
Yani 10 dönümlük bahçesi olan
bir kişi 2 dönümünü söküp yenisini
dikmesi lazım. Yenilemiş olduğu o
alan içinde, 2 dönüm ise, devleti-

Ama burada desteklerin
de doğru yere harcanması
lazım, köylü aldığı desteği eğer gerçekten üretimini
geliştirmek, artırmak için
kullanmazsa başka yere harcarsa bir anlamı da kalmıyor
verilen desteğin.
Bakın, iyi niyetli olarak verilmiş bir
doğrudan gelir desteği var. Yani
dönüm başına verilen bir gelir desteği var. Şimdi bunu biz fındık açısından çok sağlıklı bir destek olarak
görmüyoruz. Neden görmüyoruz?
Bilhassa Giresun için söylüyorum,
arazilerin çok bölünmüş olmasından dolayı, zaten çok olan gurbetçi
şöyle düşünüyor; benim 5 dönüm
yerim var, dönüm başına 200 TL
para alıyorum zaten diyor. 1000
Tl cepte, bahçeyi bakmaya gerek
yok. Gübreydi zirai mücadeleydi
falan, gelince 50 Kg fındıkta toplar
işte 10 liradan versem 500 TL,
1500 TL Allah bereket versin diyor.
Bu yanlış. Devletimizin alan bazlı
destekten mutlak suretle ürün bazlı
desteğe geçmesi lazım. Yani 10 dönüme 2000 TL değil, 10 dönümden
toplanan bir ton fındığın kilosuna
12 TL vermesi lazım ki o üretici o
miktardaki ürünü bahçeden toplamak için uğraşacak yoksa destekten
gelen parasını alamayacak.
Peki Sayın İbaş bu bölünen,
parça parça ufalan fındık
bahçelerini birleştirmenin bir
yolu yok mu? Bunun önüne
geçen tedbirler devletimiz
tarafından alındı ama acaba bu fındık bahçelerini bir
araya getirmek, daha yüksek çaplı, üreticinin de daha
memnuniyet duymasını sağlayacak bir birleştirme hareketi gerçekleşemez mi?
Şimdi Yiğit Bey bu çok önemli bir
konu. Şöyle söyleyeyim ben size,
bizim buralarda, Karadeniz’de ya-

rıcılık sistemi vardır. Arazisi 30-50
dönüm olan belli insanlar fındığını
yarıcıya verir. Yarıcı ürünün yarısını
ya da üçte birini toprak sahibine
veriyor, kalanı kendisine kalıyor.
Devlette yarıcılık sistemi değilde bir
üst mekanizma kurabilir. Yani 100
dönümlük bir arazi bir araya getirilir, bu arada devlet derken, işte bizim borsalar, iştirakler, sivil toplum
kuruluşları veya Tarım Bakanlığı ve
bununla ilgili kuruluşlar üçer beşer
dönümlük arazileri bir araya getirip
100 dönümlük bir arazi yapısı oluşturarak bir işletmeci konulur başına.
Arazi sahipleri de fındıktan pay alır
bir şekilde. Dediğiniz doğru, yani
bu modele mutlak suretle bir şekilde
geçilmesi lazım. Fındığın geleceği
çok iyiye doğru gitmiyor. Yani 10
sene sonra çok farklı şeyleri konuşabiliriz. Dikkat ederseniz dünya
rekoltesine, çok alakasız yerler
fındık yetiştirmeye başlıyor, kişi
başına milli gelirin 40 bin dolar olduğu ABD’de fındığın ne işi var? Ki
ABD çikolatasında fındık kullanmaz
kendi yerel ürünü vardır. Yani bir
yerde onlar için milli sayılacak fıstığı vardır. Her şeylerinde kullanırlar
fıstığı, kahvaltılarında, öğle yemeklerinde. Bademi vardır ABD’nin ki
en büyük badem üreticilerinden bir
tanesidir. Ama biz de biraz kolaycılığa kaçıyoruz, şöyle kolaycılığa
kaçıyoruz, biz her şeyi devletten
bekliyoruz. Yani fiyatı bile devletten
bekliyoruz. Yani devletin her sene
fındık alması, fındık fiyatı vermesi,
bunlar belki günü kurtarıyor ama,
ilerisi için iyi olmuyor. Şöyle iyi
olmuyor, bizden daha az gelişmiş
ülkeler bugün fındık 15 TL olduğunda onlar için cazip bir ürün oluyor,
Gürcistan,Azerbaycan örneğinde
gördük. Bugün Botwana’da bile
fındık dikildi, Şili bu sene fındık rekoltesine girdi, aşağı yukarı 25-30
bin tonluk ciddi bir rekoltesi de var.
Çin’de keza her şeyde herkesin
rakibi, maalesef fındıkta da bizim
rakibimiz olmaya başladı.
Sayın Başkan, yavaş yavaş
toparlayalım söyleşimizi.
Borsamızın yeni dönemde

yapmak istediklerine şu ana
kadar değinemedik. Bunları
da isterseniz dile getirin, neler hedefliyorsunuz?
Öncelikle Borsa yerleşkemiz
içerisinde 500 metrekare bir arsa
ayrılmıştı daha önce. Orada da
çok sağolsun yine Giresunlu hemşerimiz TUBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Cesarettin
Alaşalvar’ın katkıları ile yaklaşık
10 sene önce bir Avrupa Birliği
projesi yapılmıştı, toplam bütçesi
29 milyon euroluk bir proje. Bunun
2,9 milyonu bizim yerleşkede inşaatı yapılacak Arge ve İnnovasyon
Merkezi için ayrılmış durumda.
Proje Avrupa delegasyonundan
geçti, hazineye parası yatırıldı, şu
an ihale sürecinde. İnşallah Allah
izin verirse Giresun’da inşaatımız
başlayacak yakın zamanda. Ki
bu Karadenizin çok büyük eksikliği yani Arge merkezimiz yoktu.
Tamamıyla TUBİTAK’ta kullanılan
son teknoloji laboratuvar ekipman
ve cihazları, bunun da toplam maliyeti 3 milyon Euro. Bunu bir kere
kazandıran eski başkanlarımıza
ben teşekkür ediyorum. Diğer bir
proje yine daha önceki yönetimdeki arkadaşlarımızın yapıp projelendirdiği, 30 dönüm arazi üzerinde
kurulmak istenen bir Fındık Müzesi
projemiz var. Yani müze deyince,
fındığın işleyişinin her evresini
yansıtan bir proje, bir tema park
ve sosyal bir proje. İçinde kütüphanesi, minyatür kırma, minyatür
kavurma ve ziyarete gelen insanların kendi çikolatalarını yapabildiği
minyatür bir çikolata fabrikasının
olduğu Fındık Müzesi ve Tema Park
projesi var. Bunun için her şeyimiz
hazır sadece tek bir şeyi bekliyoruz, o da Karadeniz’in en büyük
sıkıntısı arazi.
Yok mu şu an kurulabileceği
bir yer, Giresun’da mutlaka
bir boş alan herhâlde bulunur.
Sağ olsunlar, sayın Valimiz olsun Sayın Milletvekillerimiz olsun
bu konuda çalışıyorlar. Burada

Giresun’da eski çöp arazisi vardı,
şu an dolgusu yapılıyor. Sahilde,
Aksu mevkiinde. Orada 200
dönümlük bir arazi çıkıyor. Orası
bittikten sonra inşallah kendileri de
bu konuda yardımcı olacaklarını
söylediler. Burayı biz zaten arsa
olduktan sonra kendi öz kaynaklarımızla yapacağız.
Evet yol üstü olur, Giresun’dan
geçen herkesin de rahatça
uğrayabileceği ziyaret edebileceği bir yer olur, bu da
Giresun’a mutlaka turistik
ve kültürel anlamda katkı
sağlar.
İkinci olarak bizim çok önemsediğimiz bir konu ki bunu ben borsa
yönetimine gelmeden önce de
yıllardır dile getiriyorum; bizim iç
piyasada tüketime sunduğumuz
100 bin ton fındığın, 150-200 bin
tonlara çıkarılmasını arzu ediyoruz. Ama bunu çıkarmak içinde
Giresun’da 35 TL ye çıkan kavrulmuş fındığın, İstanbul tezgahında
üreticinin önüne 80’TL ye gitmesini
istemiyoruz. Çünkü bu sefer fındık
tüketilmiyor. Üretici ile tüketiciyi
buluşturalım diyoruz, yani 35 TL
lik fındık İstanbul’a gidene kadar 80 TL olmasın da, İstanbul’a
Ankara’ya giden gurbetçilerimiz
35 TL’ye Giresun fındığını alsın.
Bunun içinde Giresun’un doğu ve
batı yakasında sahil şeridinde,
yani batıya dönüş istikametinde,
Fındık küme evleri, fındık satış
yerleri yani bir nevi Osmancık modelini ticari şirketlerle değil kamusal bir kuruluş olan Ticaret Borsası
garantörlüğü ile olmasını istiyoruz.
Yani %100 kar gütme amaçlı değil
de, üretici ile tüketiciyi buluşturmayı amaçlıyoruz.
Çok da güzel olur.
Karadeniz’den giden herkes yolda durup ekmek
alır. Belki bundan sonra bu
projeniz gerçekleşirse yolda
durup fındık alacaklar, fındık
götürecekler gittikleri yerlere.
İnşallah, bütün temennimiz o.
Giresun Ticaret Borsası
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Giresun Tanıtım
Günleri’ne büyük ilgi
“Giresun Tanıtım Günleri” İstanbul Yenikapı Miting Alanında bu yıl 12’nci kez düzenlendi.
Tanıtım Günleri’nin dikkat çeken sunumlarından biri “Dev Giresun Yağlısı” oldu.
Giresun Valiliği’nin himayelerinde, Giresun Sivil Toplum
Kuruluşları Federasyonu (Giresun
Federasyonu) organizasyonunda
25–28 Ekim tarihleri arasında
“Şimdi Giresun Zamanı” sloganıyla gerçekleştirilen “12.
Giresun Tanıtım Günleri” etkinliği İstanbul Yenikapı Miting
Meydanı’nda 25 Ekim Perşembe
günü start aldı. İstanbul ve çevre
illerde yaşayan Giresunluların
yanı sıra başta Giresun olmak
üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 7’den 70’e binlerce Giresunlunun buluşma noktası
olan 12.Giresun Günleri; konserler Paneller, konferanslar, yöresel
tatlar, halkoyunları, kurumsal ve
yerel stantlar, skeç gösterileri
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gibi birbirinden güzel etkinliklere sahne oldu. 12.Giresun
Günleri’nin açılış törenine katılmak üzere İstanbul’a giden Vali
Harun Sarıfakıoğulları, resmi
açılış öncesi ve sonrasında protokol üyeleri ile birlikte stantları
gezerek vatandaşlarla bol bol
sohbet etti.
Dev Giresun Yağlısı büyük
ilgi gördü
Çeşitli yöresel ürünler başta
olmak üzere birçok farklı kültürel etkinliklerin yer aldığı
12.Giresun Tanıtım Günleri’nin
dikkat çeken sunumlarından biri
de ilimizde düzenlenen “Giresun
Lezzetleri Şenliği” etkinliğinde
de ilgi odağı olan “Dev Giresun

Yağlısı” oldu. Dev Giresun
Yağlısı’nın tanıtımı için etkinlik
alanında dev bir sac üzerinde
yapılan Giresun Yağlısına; Vali
Harun Sarıfakıoğulları, eski
Milli Savunma Bakanı İstanbul
Milletvekili Nurettin Canikli,
CHP Genel Sekreteri ve İstanbul
Milletvekili M. Akif Hamzaçebi,
Giresun Milletvekilleri Cemal
Öztürk, Av. Sabri Öztürk, Av.
Kadir Aydın, Necati Tığlı ve
İstanbul Milletvekili Hasan Turan,
Ak Parti Giresun İl Başkanı Av.
Aytekin Şenlikoğlu tarafından hep
birlikte yumurta kırılarak, tereyağı
sürüldü.
Ev sahibi olarak Giresun
Valiliği’ni temsilen Giresun İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Konuklar Giresun Yağlısına hep birlikte yumurta kırarak tereyağı sürdüler.
standında konuşan Vali
Sarıfakıoğulları “Burada
Giresun’un tanıtımı konusunda
çabayı hep beraber görüyoruz. Bu vesileyle Giresun
Federasyonu Başkanı Mehmet
Kuğu’nun şahsı ve yönetim kurulu
üyelerini çabalarından dolayı
tebrik ediyorum. Bu ve buna
benzer etkinliklerin artarak eder.
Çünkü hepimiz biliyoruz ki 440
bin nüfuslu Giresun ilimizin nüfu-

sundan daha fazla, 500 binden
fazla Giresunluların oluşturduğu bir nüfus İstanbul ve çevre
illerinde ikamet ediyor. Bizim bu
potansiyeli daha verimli bir hale
getirebilmemiz için bu ve benzeri
etkinliklere, tanıtıma ihtiyacımız
var. Ve her bir Giresunlu en az
bir komşusunu Giresun’a davet
etsin, Giresun’a getirsin. Biz bunun yansımasını en son Kurban
Bayramında yaşadık. Yaklaşık

400 bin kişi Giresun’u ziyaret
etti. Turizm potansiyeli içeren
Dereli ilçemizdeki Kuzalan
Tabiat Parkı İçerisinde yer alan
Mavi Gölü, 9 günde yaklaşık
33 bin kişi ziyaret etti. İlimiz
çok büyük bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırıyor ve
bu noktada da koşarak yoluna
devam ediyor. Ben desteğini
esirgemeyen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları tarafından
günün anısına eski Milli Savunma Bakanı İstanbul
Milletvekili Nurettin Canikli’ye “Mavi Göl” temalı
çerçeveli bir fotoğraf hediye edildi.
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GİRESUN VE SAGAE’NİN
30 YILLIK “KİRAZ” KARDEŞLİĞİ
Kirazın anavatanı olan Giresun ile Japonya’nın Sagae kenti arasında 1988 yılında
imzalanan kardeş şehir anlaşmasının 30. yılı törenlerle kutlandı. Törenlerin merkezinde
ise gönderinde Türk bayrağının dalgalandığı Türkevi yer aldı.
Kuzey Japonya’da, Honşu
adasının tam ortasındaki
Yamagata ilinde yer alan Sagae,
kayak sporları ve kirazıyla ünlü
küçük bir şehir. Tokyo’ya 400
kilometre uzaklıktaki 43 bin
nüfuslu Sagae’nin en önemli
özelliği Japonya’nın kiraz üretim
merkezi olması. Bundan tam 30
yıl önce 1988 yılında Giresun’un
kirazın anavatanı olduğunu
öğrenen Sagae kenti yönetimi,
iki şehrin bu ortak özelliğinin
kayıtlara geçmesini teklif ettiler
ve 23 Haziran 1988 tarihinde
Japonya’da imzalanan Kardeşlik
Belgesiyle durumu kalıcı hale
getirdiler.
Sagaelilerin kirazın anavatanının
Giresun olduğunu öğrenmelerinin
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hikayesi de oldukça ilginç.
Dünya Kiraz Olimpiyatları adı
altında bir etkinlik düzenleyen
Sagae kenti yönetimi, kiraz
yetiştiren tüm ülkelerden kendi
fidelerini getirerek yetiştirmelerini
istiyor. Bunun için de her ülkeye
bir yer veriliyor. Bahçede yer
tahsis edilen ülkelerden biri
de Türkiye. Aynı dönemde
Tokyo Büyükelçisi olarak görev
yapan Büyükelçimiz Umut
Arık, Japonları çok şaşırtan
bir bilgiye ulaşıyor: Bugün
Japonya’da kirazın başkenti
olarak bilinen Sagae bölgesine
ilk kiraz tohumu Giresun’dan
gitmiş. Büyükelçimiz bu durumu
belgeleriyle Japonlara anlatınca
çok etkilenen Japonlar “Kiraz

Olimpiyat Köyü’nde misafir
ülkelere kiraz yetiştirmeleri için
yalnız arsalar verdik. Köyde
idare binası ve hediyelik
satış ünitelerinin dışında yapı
olmamasına kararlaştırdık.
Ancak bu durumda Türkiye’yi
buraya kendi özgün mimarisiyle
bir Pavyon yapmaya davet
ediyoruz. Finansmanını biz temin
edeceğiz” diyorlar.
Bunun üzerine ünlü Mimar Ahmet
Vefik Alp tarafından hazırlanan
proje hayata geçiriliyor. Alp’in
Topkapı Sarayı Arz Odası’ndan
hareket ederek yorumladığı
“Sagae Türk Pavyonu”nun cephe
ve korkuluk mermerleri, pencere
demirleri, seramikleri, bakır ateş
ocağı, ferforje avize ve kandilleri

Türkiye’de hazırlanıyor. Hatta bu
parçaları yerleştirecek ustalar da
Türkiye’den gönderiliyor.
1991 yılında görkemli bir törenle
hizmete verilen Türk Pavyonu’na
“Türkevi” adı verilmiş.
Gönderinde Türk Bayrağı
dalgalanan Türkevi’ni Japonlar
binayı o kadar çok sevmişler
ki resimlerini telefon kartlarının
üzerine bile basmışlar. Bugün
Sağae’nin en önemli turistik
mekanlarından biri olan Türkevi,
her hafta Japonya’nın farklı
bölgelerinden gelen turistler
tarafından ziyaret ediliyor.
30. yıl hatıra panosu
Sagae’de bulunan Türkevi
içerisinde oluşturulan hatıra
panosu açılışı Türkiye’nin Tokyo
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
ile Sagae Belediye Başkanı
Hiroki Sato tarafından yapıldı.
Kardeş şehir oluşumunun 30.
yılı nedeniyle, Büyükelçimiz
Mercan ve törene katılanlara
Sagae Belediyesi tarafından bir
resepsiyon verildi.
Giresun ile Sagae arasındaki
kardeşliğin sonsuza kadar
yaşamasını arzu ettiklerini ifade
eden Belediye Başkanı Hiroki

Sato, Sagae’den Giresun’daki
kardeşlerine selam ve sevgilerini
gönderdiğini ifade etti. Büyükelçi
Mercan ise kirazın getirdiği
kardeşliğin sosyal, kültürel ve
ekonomik alanda gelişmesini
arzu ettiklerini dile getirdi.
Giresun Belediye Başkanı
Kerim Aksu, törenlere
katılanlara ve kardeş Sagae

halkına Giresun’dan selam
gönderdiklerini, Giresun ile
Sagae kentlerinin kardeşliğinin
30. yılını kutladığını ifade etti.

Karşılıklı ziyaretler
Giresun Belediye Başkanı
Kerim Aksu ve Belediye Meclis üyeleri beş yıl önce iki
kentin kardeşliğinin 25. yılı
nedeniyle Sagae’ye ziyarette
bulunmuşlar ve bu ziyaret esnasında iki belediye başkanı
Aksu ve Sato 25. yıl anısına
bir protokol imzalayarak iki
kentin kardeşliğini ölümsüzleştirmişlerdi. 2010 yılında
da Türk-Japon yılı nedeniyle
Sagae şehri Belediye Başkanı
Sato ve Belediye Meclis üyeleri kardeş şehir Giresun’a
gelmişlerdi.
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Giresun dedikleri /
Fındıktır yedikleri…
YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KORKMAZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ

Aksu Dergisi’nin 1 Şubat
1940’da yayımlanan
on yedinci sayısında
dönemin Ziraat ve Fındık
İstasyonu Direktörü Dr. H.
Mahir Durukan, “Fındık
Siyasetimizin Esasları
Nelerdir” başlıklı yazısında
fındık politikası hakkında bir
incelemeyle birlikte çözüm
önerilerini sunmuştur.
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1933-1937 yılları arasında dört
sene yayın hayatına devam etmiş
Giresun Aksu Dergisi’nde fındıkla
ilgili yazıların analizini, Fındık
Dergisi’nde 11., 12., 13. sayılarda
ele almıştık. Bu, yaklaşık bir asır
öncesi fındık kültürü ve aktüalitesini
ele alan serinin son ve üçüncü
kısmıdır.
Aksu Dergisi, iki yıl ara verdikten
sonra 1 Şubat 1940 yılında tekrar
yayımlanmaya başlanır. Ara verilmiş
o yıllar içinde Mustafa Kemal Atatürk
hayatını kaybetmiş ve İsmet İnönü
Cumhurbaşkanlığına getirilmiştir.
Böylelikle İsmet Paşa da iç kapakta
yeni reisi cumhur olarak “Milli
Şefimiz” alt yazısı ile bir fotoğrafla
iç sayfalarda da “İnönümüz”
başlıklı şiiriyle dergide ilk defa yer
bulmuştur.
İkinci dönemin sunuş yazısını
Salim Süha Göksan “Aksu
Tekrar Çıkıyor” başlığıyla kaleme
almıştır. Giresun kültüründe en
eski kült sayılan Mayıs Yedisi
şenliğine de kaynaklık eden “Aksu”
deresinin taşıdığı “mitik” anlama
gönderme yapan çok duygulu bir
yazı olmasıyla dikkat çekicidir.
“Su”yun ve “ak” mefhumlarının
kültürümüz açısından değeri bu eşsiz
kentle bütünleştirilmiştir. Yeniden
hazırlanan derginin bundan alacağı
ilhama vurgu yapılmaktadır. Onun
dışında Aksu, Giresun’a ait bütün
hususlara yer vereceği için yayla
ve obalardan derlenmiş rengârenk
buketlere benzetilmektedir. Yine

Aksu Dergisi, “Ata”nın izinde akan
“Altı Ok”un değerleriyle çağlayan
bir dere olarak görülmektedir.
Fındık Siyasetimizin Esasları
Nelerdir Yazısı
Aksu Dergisi’nin yeni cildinin ilk
sayısı 1 Şubat 1940’da yayımlanan
on yedinci sayıdır. Dönemin Ziraat
ve Fındık İstasyonu Direktörü Dr.
H. Mahir DURUKAN’ın yazdığı
“Fındık Siyasetimizin Esasları
Nelerdir” derginin ilk yazısıdır.
Bugün de kentin ve hatta bölgenin
en önemli gündemi olan fındık
politikası hakkında bir incelemeyle
birlikte çözüm önerileri de dikkatlere
sunulmuştur.
Karadeniz kıyısında o dönemlerde
bir buçuk milyon olan nüfusun
geçimini fındık ile sağladığını,
mahsulün olmadığı dönemlerde
üreticinin çektiği ıstırabı, mahsul
olduğunda ise sevincini anlatmıştır.
Gerek milletimiz gerekse dünya gıda
sektörü için önemli bir mahsulün
geleceğine, yurda getireceği servetin
çoğalmasına, rakiplerini ise yenmesi
hususlarına dair prensip ve metotlar
geliştirmek lazım geldiğine dikkat
çeker.
Yazarın el aldığı bu prensipler ve
vurguladığı çözüme dair notlar
“Fındık Siyaseti”ni oluşturmaktadır.
O yıllarda fındık siyasetinin temel
prensibi bol üretim ve ucuz satıştır.
Fındıkta bol üretimin temelinde
iş imkânları, sermayenin varlığı
ve bölgenin tabiat şartlarının bir

araya gelmesiyle sistem kendini
tamamlamaktadır. Ancak Durukan’a
göre bizdeki fındığın rakipleri İtalya,
İspanya ve Amerika gibi güçlü
ülkelerdir. Bizim fındıklarımızdan
hektar başına alınan mamulü yine
onlar gibi fındık ziraatına tahsis
edilen kafa ve kol kuvvetine yatırım
yaparak çözebilmek mümkündür.
Bizden alan birimde dört misli ürün
elde edenlerle ancak bu şekilde
başa çıkabiliriz. Dünyada aranan
fındık cinslerimiz ile iklim ve toprak
hususlarımız bizim lehimize olması
buradaki avantajımızdır. Durukan,
fındık ziraatını destekleyecek beş
çözüm tespit etmiştir.
1. Bahçeleri kazımak ve
hiç olmazsa yeşil gübre ile
gübrelemek.
2. Muntazam ve rasyonel bir
budamaya tabi tutmak.
3. Hastalıklar ile bilhassa
Giresun’da ‘kozalak’ ve
Trabzon’un ‘mantar’ denen
hastalıklarıyla mücadele etmek.
4. Hasadı muntazam ve ağacı
hırpalamayacak bir şekilde
yapmak.
5. Kurutma işinde üstü tenteli
beton harman esasına gitmek.
1940’da sıralanan bu maddelerin
çözüldüğünü söylemek ne yazık ki
mümkün değildir. Alan bazında
üretim istenen seviyede değildir.
Yine söz konusu tespitlerde dikim
ve üretim alanlarının genişlemesi
ve bu plansız gelişme sonucunda iç
piyasada kendisi ile rekabet ederek,
üreticiler bazında fiyat düşüklüğüne
yol açılmıştır. Durukan’ın fındığın
olumsuz durumuna dair tespitlerinde
onlarca yıldan beri olumlu bir
değişme görülmemektedir. Konu
üzerinde çözüm odaklı “fındık
ziraatında iş kuvveti teksif edildiği
takdirde” fındıktan istenilen sonucun
elde edileceği görüşündedir.
Ona göre bu tedbirlerin sonucunda
üretim normal düzeyine ulaşıldığı
zaman ise çiftçinin zararı
olmadan, fındığı rakiplerden daha
az bir fiyata dünya piyasasına

sunabileceğiz. Çünkü rakip ülkelerde
toprağın çok daha pahalı olması,
fındığa ayrılan sermayenin kilo
başına alacağı faizin bizimkinden
fazla olması, fındık toplatmak için
alınan işçi yevmiyesinin bizden fazla
olması, yine rakip memleketlerde
iklim dolayısıyla fındığı sulama gibi
zaruretlerin de maliyete tesirinin
hayli olması bize fındık ziraatına ne
kadar müsait olduğumuzu gösterir.
Onların fındık üretim maliyetinin
aksine bizdeki ucuz üretim eğer
fındığa el verilip, üretim ve
toplama aşamaları iyileştirilirse
dünya piyasasına daha ucuz
girip, daha fazla satarak kârlı
bir iş çıkarılacaktır. Bunun için
Türk çiftçisine ‘bol ve ucuz üretim’
parolası verilmelidir. Durukan
yazısını Karadenizli aydın kesimlere
fındık işinin şuurunu duyma ve
yayma sorumluluğu yükleyerek
bitirmiştir.
Bu yazıdan anlaşıldığı kadarıyla
bölgenin temel ekonomisi
fındıkçılıkla ilgili teknik bir kurumda
meslekten olmadığı anlaşılan
bir idareci elinden çıkmış çok
genel bir değerlendirme yazısı ile
karşı karşıyayız. Dr. Durukan’ın
söyledikleri arasında özellikle fındık
ziraatı konusunda doğru teklifler
olsa bile, bol ve ucuz üretimle
sektörün sıkıntılarını aşacağı görüşü
bugün için tartışmalıdır.
Fındığın Vatanı ve Mitolojik Tarihi
Bir Bakış Yazısı
Fındık, efsaneler ve mitik anlatılarla
birlikte sözlü kültürde yer bulmuştur.
Aksu Dergisi’nin on yedinci
sayısında Baki CİNEMRE “Fındığın
Vatanı –Tarihi Bir Bakış-“ yazısında
fındığın mitolojisine değinmektedir.
Yazar bu makalesinde Ziya
Gökalp’in 1918 yılında “Yeni
Mecmua”da neşrettiği “Eski
Türklerde Din” adlı tetkiklerinden
faydalanmıştır. Yağtaşı (yağmur
taşı) efsanesini aktarır. Boğu Tekin
efsanesine göre bu taş gökten inen
‘altın ışık ’tan meydana gelmiştir.
Tanrının nuru ilk kez iki ağaç

üzerine iner. Bu ağaçlardan birisi
huş ağacı diğeri ise fındık ağacıdır.
Daha sonra burada tılsımlı “Kutlu
Dağ” oluşmuştur.
Bu anlatı Uygurların Türeyiş
Efsanesi’nde iki nehrin birleştiği
yerde birbirine yakın duran iki ağaç
hakkında geçmektedir. Bunlardan
biri ‘kısuk’ yani fındık ağacı, diğeri
‘süsü’ yani huş ağacıdır. Bir gün
bu ağaçlar üzerine gökten bir ışık
iner. Bu ışık kırk gün kırk gece
ağaçlar üzerinde sürer. Zaman
sonra ağaçların gövdesi şişer ve
sayılı günler sonra ağaçların içinden
gümüş emzikli beş erkek çocuk
görünür. Çocuklar kısa zamanda
büyür, sütten kesilir, konuşur ve
atalarını sorar. Uygur Beyleri
çocukları bu ağaçların yanına
götürürler. Ağacın önünde saygı
ile eğilen çocuklar bu iki ağacı
ataları olarak kabul edip onların
bulundukları bölgeye kutsallık
atfederler. Ağaçlar da dile gelerek
ebeveynlerine hürmet eden bu
çocuklara hayırlı dualar ederler.
Yazara göre Türk mitolojisinde
kutsal bir varlıktır. Türk milletinin
kalbinde kök salan fındık Orta
Asya’da da mevcuttur. Böylelikle
fındık, büyük Türk göçleri ile milli
bir sembol olarak Türkler tarafından
naklolmuş ve yerleşilen yerlerde de
öz yurttaki gibi kutsal ve ehemmiyetli
görülerek özenle yetiştirilmiştir.
Cinemre’ye göre memleketimizde
fındığın varlığından bahseden
en eski eser “La Retraite de Dix
Milles” (Xénophon, On binlerin
Ric’atı) adlı eserdir. Milattan
401 sene evvel gerçekleşmiş
seferde bahsolunan Antik Yunan
ordusu, Mezopotamya’da
İranlılar ile savaştıktan sonra
vatanlarına dönmek için kuzey
yolunu tutarak Trabzon’a iner ve
Trabzon’dan kısmen gemilerle
kısmen karadan yoluna devam
eder. Trabzon-Giresun arası bir
yerde askerler “küçük ceviz”
yemişler ve memleketlerinde
olmayan bu meyveye verecek
isim bulamadıklarından ordunun
kumandanı Xénophon fındığa
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“küçük ceviz” adını vermiştir.
Bu anlatıdan çıkarılacağı üzere
günümüzden 2377 sene evvel
Karadeniz sahillerinde fındığın
mevcudiyetinden bahsetmek
mümkündür.
Türk Edebiyatı’nın en büyük
seyyahı Evliye Çelebi de
Seyahatname’sinde 1631’de
Trabzon’dan Gürcistan’a giderken,
bindiği kayığın Trabzon’un doğu
yakınındaki bir limana vardığını ve
buranın dağı taşı her yerinin fındık
ağaçlarıyla meşhur olduğunu,
bunun her tarafta “Şana Fındığı”
diye meşhur olduğunu anlatır.
Cinemre, Çelebi’nin Trabzon’a
giderken Karadeniz sahilini takip
ettiği halde sahilin başka yerlerinde
fındıktan bahsetmeyip Trabzon’un
yanı başındaki Yomra’nın
Şana’sında fındığın farkına
varmasına dikkat çeker.
Yazı, sonuç olarak fındığın Türk
mitolojisindeki inkâr edilemez
kutsal yerine, asıl vatanı Orta
Asya olduğu halde binlerce
senedir onu yetiştirenlerle
beraber göçüp yerleştiği bugünkü
yeri olan Karadeniz’in güney
ve güneydoğu sahillerine çok
yaraştığı düşüncesiyle bitirilir. Bu
göçle bağı var mıdır yok mudur,
bunu söylemek oldukça zor.
İklime uygun yerlerde yaşayan
Türk boylarının erken göç
dönemlerinde Karadeniz’de bunun
tarımını yaptığına dair bir veriye
rastlanmamıştır. Kaldı ki mitolojik
verilere yaslanarak fındığın ana
vatanın Orta Asya olduğu oldukça
cılız bir iddiadır. Burada yeterli
antropolojik ve zirai verilere
dayanmak yeterli çalışma olmadığı
için mümkün değildir. Elimizde şu
an bile ne ülkedeki popülasyona
ait ne de dünyadaki fındıklara ait
bir gen haritası bulunmamaktadır.
Fındıklarla ilgili ilk makalelerden
de çıkan sonuç oldukça nettir.
Kültürü, ziraatı ve ticareti kapsayan
çok boyutlu birçok araştırmayı
üstlenecek ve bunu yıllarca
destekleyecek kurumlara ihtiyaç
vardır.
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Fındık Ticareti Merkezi Olarak
Giresun Yazısı

Aksu Dergisi’nin Mart 1940 tarihli
on sekizinci sayısında dönemin
fındık İstasyonu’nda Ziraat
Mühendisi olarak görev yapan
Abdurrahman SEZGİN “Giresun’un
Fındık Ticaret Merkezi Olarak
Ehemmiyeti”ni konu edinmiştir.
Bu analizinde arazinin büyük bir
kısmının fındıklığa tahsis edilmiş
olması, fındık ziraatı için elverişli
faktörlerin bir arada oluşu ve coğrafi
fındık mıntıkasının merkezinde bir
sahil memleketi sayılmıştır. O günkü
fındığı stratejik bir ürün olarak ele
almış, analizinde bu konuya açıklık
getirmiştir.
Yoğun ve geniş bir üretim, fındık
çeşidine uygun coğrafya ile
kıyı kenti olarak Giresun, fındık
ziraatının kurulduğu tarihten beri
merkezi vasfını sürdürmektedir.
Ancak Sezgin’e göre bir ticaret
merkezinde olması gereken
fenni vasıtalar 1940’tan önce
kurulamadığı için Giresun layık
olduğu üne kavuşamamıştır.
1940’larda önemi anlaşılmaya
başlanan bu durum teknik araçların
tedarik edilmesiyle düzeltilmeye
çalışılmıştır. Giresun’da o
döneme kadar birkaç basit kırma
değirmeni bulunurken, yazının
yayımlandığı dönemde gelişmiş
ve yüksek kapasiteli değirmenler,
kırma fabrikaları kurulmuştur.
Bu fabrikalar fındığı kırdığı gibi
aynı zamanda ihracata uygun
standart tiplere de ayırmaktadır.
Fındığın tiplere ayrılışını sıkı kontrol

altında bulunduran, İktisat Vekâleti
Kontrolörlük Dairesi’dir. Ayrıca
dönemde fındık ziraatında önemli
rol oynayan, gerçekçi ve teknik
çalışmalar yapan, üreticinin ayağına
kadar giderek öğreten Mücadele
Teşkilatı’nı da içinde barındıran
Fındık İstasyonu mevcuttur. O
yıllarda kırkın üzerinde şubeye
ulaşan Fiskobirlik’ten büyük
beklentiler içindedirler. Bütün
bu müesseseler fındıkta istenilen
randımana ulaşmak, fındık
mahsulünün her hususta istikbalde
yükselmesine katkı sağlamak
amacıyla kurulmuştur.
Giresun ili coğrafyası, iklimi, fındık
ziraatına tahsis edilmiş kurumları,
işçi gücü ile bir ticaret merkezidir.
Giresun halkını refaha ulaştıracak
güç, % 70 iktisadiyatını oluşturan
fındıkçılıktır. Bu aynı zamanda
Giresun’un komşu vilayetlerine örnek
olacak ve artacak mahsul ile dünya
fındık piyasası elimizde tutulacaktır.
Bu sayımızda yer alan sonuncu
makalede de fındıkla ilgili
beklentiler ve buna yol açan
sebepler ele alınmıştır. Fındık
Araştırma Enstitüsü ile Fiskobirlik
gibi fındık tarımına yön verecek
ciddi adımların kırklı yıllarda
önemsendiği görülmektedir. Öte
yandan ise aradan zaman içinde
yazılarda yer almış bu beklentilere
dair bir gelişme kaydetmek
mümkün görünmemektedir. Bunun
nedenleri araştırılmalı, hala daha
geç olmadan tarımsal stratejiler
geliştirilmelidir. Burada fındığa
dair merkezi ortak birim eksikliği
hissedilmekte ve fındıkla ilgili birden
çok kurum ve kuruluş arasında
işbirliğini sağlayacak bir idare
merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.
Belki bu sayede siyasi, ticari ve
kültürel dinamiklerin hareketlerinde
birleşmeden kaynaklı yeni bir güç
oluşabilir temennisiyle yazıya on
yedinci asırdan bugüne kalan şu
türkü parçasıyla veda edelim.
Karacoğlan, böyle sandık,
Ağız fincan, burun fındık.
Billur gibi beyaz pamuk,
Beyaz gövden kar mı yoksa?

DOÇ. DR. CESARETTİN ALAŞALVAR
TÜBİTAK MAM GIDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Asım Örem

KTÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

FINDIK
TÜKETİMİNİN
SEMEN (SPERM)
KALİTESİ ÜZERİNE
ETKİSİ VAR MI?

Fındık iyi bir besin kaynağı olmasının
yanında, kardiyovasküler hastalıklar,
diyabet, obesite, kanser gibi sağlık
üzerine birçok olumlu etkileri vardır.
Çevre kirliliği, sigara kullanımı ve batı
tarzı beslenme, erkek bireylerin sperm
kalitesinin azalmasına neden olabilecek
hipotezler arasında gösterilmektedir.
Sperm kalitesinin azalması çocuk sahibi
olmak isteyen çiftler için olumsuz bir
faktördür. Tahmini 15 yıl önce, Fındık
Tanıtım Grubu tarafından ülkemizde
reklamı yapılan fındığın “Aganigi naganigi’’ etkisi, iç pazarda fındık tüketimin
artmasına önemli ölçüde katkı sağla-

mıştır. Fındığın bu özelliğini, biraz da
bilimsel olarak açıklamakta fayda var.
Dünyada fındığın erkek bireylerin sperm
kalitesi üzerine olan etkileriyle ilgili bilimsel çalışmalar yok denecek kadar azdır.
Son yıllarda bu kapsamda yapılmış iki
bilimsel çalışma görmekteyiz. Birisi bilimsel makale olarak yayınlandı, diğeri ise
doktora tezi olarak tamamlandı ve yayın
aşamasındadır.
Birinci çalışma, Sert Kabuklu Yemişler
ve Kuru Meyveler Birliği (INC) tarafından desteklenen proje kapsamında
İspanya’da gerçekleştirildi. Toplam süresi
14 hafta olan bu çalışma, yaşları 18-35
arasında değişen 119 sağlıklı erkek
bireylerde yapıldı. Çalışma sonuçları
2018 yılında kendi alanının en prestijli dergilerinden birisi olan American
Journal of Clinical Nutrition, 2018, 108:
953-962’da yayınlandı. Bu çalışmada,
119 sağlıklı erkek bireyler 2 gruba
ayrılmıştır. Birinci gruba, günlük beslenmesinin yanında 60 gram karışık fındık,
ceviz ve badem verilmiştir. Diğer grup
ise fındık, ceviz ve badem tüketmemiştir.
Çalışma sonucunda, karışık fındık, ceviz
ve badem tüketen grubun toplam sperm
sayısı, canlılık, hareketlilik ve morfolojik
özellikleri diğer gruba göre olumlu artışlar gösteren çok önemli klinik bulgular
gözlemlenmiştir.
İkinci çalışma, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Asım Örem ve grubu tarafından
doktara tezi olarak yapılmıştır. Örem ve
arkadaşları fındık tüketiminin genç ve
yaşlı farelerde testosteron (erkeklik) hor-

monu ve sperm kalitesi üzerine etkilerini
incelemişlerdir. Bu çalışma uluslararası
prestijli bir dergide yayın aşamasındadır. Bu çalışmada, fındıkla beslenen yaşlı
farelerin fındıkla beslenmeyen farelere
göre, plazma testosteron hormonu,
plazma ve testise ait oksidan-antioksidan
denge ve semen kalite parametreleri
üzerine olumlu etkileri gözlemlenmiştir.
Genç farelerde, yaşlı farelere göre gözlenen bu olumlu bulgular daha az etkin
bulunmuştur. Sonuç olarak, testüküler
yapı ve fonksiyon azalmalarında fındık
tüketiminin bu fonksiyonlar üzerine
olumlu etkilerinin olduğunu bu çalışmaya
göre söyleyebiliriz.
Peki fındıkta bulunan hangi bileşenler,
erkek bireylerin sperm kalitesi üzerine
etkileri vardır? Fındık içermiş olduğu
sağlıklı yağ (%92’si sağlıklı yağ), tekli
doymamış yağ asitleri (oleik asit), magnezyum, E vitamini, polifenoller, fındık
yağında bulunan biyoaktif maddeler ve
mikro ve makro besin öğelerinin etkili olduğu varsayılmaktadır. Bunlar içerisinde
güçlü anti-oksidanlardan E vitamini ve
polifenollerin testiküler yapı bütünlüğü ve
fonksiyonlarda daha bariz etkinliğinden
söz edebiliriz.
Sonuç olarak, yukarda bahsedilen çalışmalara göre, düzenli fındık tüketiminin
(günde ortalama 40 gram natürel fındık),
özellikle sperm kalitesinin düşük olmasından dolayı çocuk sahibi olamayan erkek
bireylerde faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu düşünceyi destekleyecek
geniş katılımlı klinik çalışmalara ihtiyaç
vardır. Maddi destek sağlandığında, bu
çalışmayı yapmak arzusu içindeyiz.

Giresun Ticaret Borsası
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E-Ticaret Hukuku Hakkında
Bilinmesi Gerekenler
Av. Müjdat ÖZ
E-ticaret ile uğraşan
kişiler kanun kapsamında
yükümlülüklerini tespit
etmek için öncelikle hizmet
sağlayıcı mı, aracı hizmet
sağlayıcı mı olduklarını
tespit etmeli, ardından
bu duruma uygun yasal
gerekliliklerini yerine
getirmelidir.

E-ticaret ve internetin hayatımızda
kapladığı yer gün geçtikçe
artmakta ve e-ticaret hukuku önem
kazanmaktadır.
E-ticaret, satıcılar bakımından
internetin insanlara ulaşma
konusundaki sınırsız potansiyeli,
maliyetleri düşürme bakımından çok
ciddi avantajlarının olması, birçok
ürünün tek tıkla görülebilmesine
imkân vermesi gibi pek çok sebeple,
alıcılar bakımından ise, alışverişin
hızı, kolaylığı gibi sebeplerle tercih
edilmektedir. E-ticaretin pazar
payının gittikçe büyüyeceği açık
olduğundan birçok şirket ticari
faaliyetlerini e-ticaret ile uyumlu
hale getirmeye çalışmaktadır.
Türkiye’de E-Ticaret Hukuku
Giderek büyüyen bir alan olarak
e-ticaretin de hukuki anlamda
belirli düzenlemelere tabi olması
gerekir. Bu kapsamda e-ticaret
hukuku ayrı bir önem kazanmış
ve elektronik ticarete ilişkin esas
ve usullerin belirlenmesi amacıyla
01.05.2015 tarihinde 6563 sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenleme kanun kapsamındaki
ticari faaliyetler bakımından
bilgilendirme yükümlülüğünden,
ticari elektronik iletilere kadar çeşitli
düzenlemeler getirmiştir.
Elektronik Ticaret Ya da E-Ticaret
Ne Anlama Gelir?
E-ticaret, Kanunun 2.maddesinde
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tarafların fiziki olarak karşı
karşıya gelmeden, elektronik
ortamda yapılan her türlü çevrim
içi iktisadi ve ticari faaliyet olarak
tanımlanmaktadır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus elektronik
ticaretten bahsedilebilmesi için
iktisadi ve ticari faaliyetlerin
çevrim içi ve elektronik ortamda
gerçekleştirilmesidir.
6563 sayılı Kanun ile e-ticaretin
tanımı yapılmış ancak hangi
sözleşmelerin e-ticaret sözleşmesi
olduğu belirtilmemiştir. Bu bakımdan
elektronik ticaret kapsamında
yapılan her türlü sözleşme e-ticaret
sözleşmesi olarak adlandırılabilir.
E-Ticaret Kanunu Kapsamında
Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet
Sağlayıcı Kimdir?
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcı 6563 sayılı Kanunun
2.maddesinde tanımlanmıştır. Buna
göre hizmet sağlayıcı, elektronik
ticari faaliyette bulunan gerçek
veya tüzel kişileri ifade ederken
aracı hizmet sağlayıcı, başkalarına
ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına imkân veren elektronik
platformu oluşturan gerçek ya da
tüzel kişilere denir.
Örneğin hemen herkesin kullandığı
internet üzerinden alışveriş siteleri
bu kanun kapsamında aracı hizmet
sağlayıcı olurken, o siteye satıcı
sıfatıyla kaydolarak ürünlerini
satan gerçek veya tüzelkişiler
hizmet sağlayıcı konumundadır.

Ancak eğer sitenin sahibi şirket
de doğrudan ürün satıyorsa bu
halde kendisi de hizmet sağlayıcı
konumundadır ve bu kanun
kapsamındaki yükümlülüklerini
yerine getirmek zorundadır. Bir
gerçek veya tüzel kişinin hizmet
sağlayıcı ya da aracı hizmet
sağlayıcı olması yükümlülükler
bakımından ciddi önem arz eder.
E-Ticaret Kanunuyla Hizmet
Sağlayıcıya Getirilen
Yükümlülükler Nelerdir?
6563 sayılı Yasayla hizmet
sağlayıcılar bakımından bazı
yükümlülükler getirilmiştir. Bu
yükümlülükleri maddeler halinde
sıralamak gerekirse;

-Bilgi verme yükümlülüğü (m.3),
-Siparişe ilişkin yükümlülükler (m.4),
-Ticari elektronik iletilere ilişkin
yükümlülükler (m.5-8),
-Kişisel verilerin korunması
yükümlülüğü (m.10),
Hizmet sağlayıcıya yüklenmiştir.
E-Ticaret Kanunuyla Aracı
Hizmet Sağlayıcıya Getirilen
Yükümlülükler Nelerdir?
6563 sayılı Yasayla aracı hizmet
sağlayıcılar bakımından bazı
yükümlülükler getirilmiştir. Bu
yükümlülükleri maddeler halinde
sıralamak gerekirse;

-Ticari ileti göndermeden önce izin
alma yükümlülüğü (m.5-8),
-Kişisel verilerin korunması
yükümlülüğü (m.10),
Aracı hizmet sağlayıcıya
yüklenmiştir.
Ayrıca, 6563 sayılı E-Ticaret
Kanunu’nun 9/2 maddesinde
aracı hizmet sağlayıcılarının bilgi
verme, sipariş ve elektronik ileti
gönderimine ilişkin yükümlülüklerin
ayrı bir yönetmelikle düzenleneceği
ifade edilmiştir. Bu kapsamda
26.08.2015 tarihli Resmi Gazete
’de “Elektronik Ticarette Hizmet
Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet
Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”

yayımlanmıştır.
Elektronik Ticaret İle Mesafeli
Sözleşmeler Arasındaki Fark
Nedir?
Elektronik ticaret sözleşmesi ile
mesafeli sözleşmeler her iki tarafın
fiziken bir araya gelmeksizin
kurduğu sözleşmelerdir. Bu açıdan
benzerlik gösterirler. Ancak
bu sözleşmeler arasında ciddi
farklar vardır. Öncelikle e-ticaret
sözleşmesi 6563 sayılı Kanundaki
tanımdan da anlaşılacağı üzere
sadece elektronik ortamda çevrimiçi
(online) olarak yapılabilir. Hâlbuki
mesafeli sözleşmeler çevrimiçi
(online) yapılabileceği gibi telefon,
faks vb. araçlar vasıtasıyla da
akdedilebilir.
Bir diğer fark ise, sözleşmenin
tarafları bakımındandır. Mesafeli
sözleşmeler yönetmeliğinin
4.maddesine göre mesafeli
sözleşme, satıcı, sağlayıcı ile
tüketici arasında yapılan bir
sözleşme olarak ifade edilmiştir.
6563 sayılı Kanunda ise, elektronik
ticaretin taraflarından biri tüketici
de tacir de olabilir.
E-Ticaret Kanunu Kapsamındaki
Yükümlülüklere Uyulmaması
Halinde Cezalar:
6563 sayılı Kanunun
12.maddesinde bu kanun
kapsamında getirilen yükümlülüklere
uyulmaması halinde idari para
cezası kesileceği ifade edilmiştir.
Hizmet sağlayıcılar ya da aracı
hizmet sağlayıcılara;

maddelerindeki ticari iletinin
reddine uyma yükümlülüğüne aykırı
davranılması halinde iki bin TL’den
on beş bin TL’ye kadar,
Bakanlığın denetim yetkisi
kapsamında ilgili kurum ve
kuruluşlar ile kamu kurum ve
kuruluşları ile meslek odaları
bakımından,
-Kanunun 11/2 maddesindeki bilgi
ve evrak paylaşımı yükümlülüğüne
aykırı davranılması halinde iki bin
TL’den beş bin TL’ye kadar,
-Kanunun 11/3 maddesindeki
bilgi verme yükümlülüğüne aykırı
davranılması halinde beş bin TL’den
yirmi bin TL’ye kadar,
idari para cezası kesileceği ifade
edilmiştir.
Sonuç
Sonuç olarak; e-ticaret ile
uğraşan kişiler kanun kapsamında
yükümlülüklerini tespit etmek için
öncelikle hizmet sağlayıcı mı, aracı
hizmet sağlayıcı mı olduklarını
tespit etmeli, ardından bu duruma
uygun yasal gerekliliklerini yerine
getirmelidir. Kanunda yasal
gerekliliklere uyulmaması halinde
ciddi para cezaları öngörülmüştür.
Gerek e-ticaretin güvenli bir şekilde
yürütülebilmesi gerekse de ciddi
para cezalarından sakınmak için
E-ticaret Kanunu kapsamındaki
gereklilikler yerine getirilmelidir.

-Kanunun 3.maddesindeki bilgi
verme, 4.maddesindeki siparişle
ilgili yükümlülüklere aykırı
davranılması halinde bin TL’den beş
bin TL’ye kadar,
-Kanunun 4/1-b, 4/2, 5/1-a
veya 7/2, 7/3 maddelerindeki
bilgi verme ve onay alma
yükümlülüklerine aykırı davranılması
halinde bin TL’den on bin TL’ye
kadar,
-Kanunun 5/1-b, 8/2 ve 8/3
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FINDIĞA DAİR ESKİ BİR SLOGAN
Öğr. Gör. Mevlüt KAYA

Giresun Üniversitesi
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu

Dünyada üretilen fındıklar
arasında en kaliteli fındığın
Giresun fındığı olduğu
bilgisi, geçmişte olduğu gibi
bugün de bazı kaynaklarda
ve Giresun halkı arasında
kabul görmüş, yaygın
bir görüştür. Söz konusu
slogan ise bugün “fındığın
başkenti Giresun” şeklindeki
kısaltılmış haliyle basın-yayın
aracılığıyla yaşatılmaktadır.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
bir kıyı yerleşimi olan Giresun,
tarihsel süreçte sahip olduğu
limandan iç kesimlere doğru açılan
yollar sayesinde, nüfusa oranla
önemli bir ticaret hacmine sahip
olagelmiştir. İl statüsüne kavuştuğu
yıllarda, Giresun’da dokumacılık,
bakırcılık ve çeşitli tahıl ürünlerinin
ticareti, liman sayesinde oldukça
canlıydı. Fındık başta olmak
üzere, fasulye ve darı, ilin önemli
ihracat ürünleri arasındaydı. Bu
etkenlere bağlı olarak, Giresun’da
iş gereksiniminden doğan
ciddi yoğunluktaki dış göçlere,
Cumhuriyetin ilk yıllarında henüz
gerek duyulmamaktaydı. Bu yazıda,
İzmir Milli Kütüphanesi arşivinden
edinilen, fındıkla ilgili 1924 tarihli
bir raporda yer alan slogan ve bazı
notlar üzerinde durulacaktır.

kesimlerde (300-400 m. ve üzeri)
son birkaç yıl boyunca fındığın fazla
olmasına istinaden, bu sonucun
her hasat zamanında mümkün
olamayacağı, ancak bu fındıkların
sahil boyunda üretilenlerden daha
dolgun ve kaliteli olduğu belirtilmiştir.
Sahil boyundaki fındık bahçelerinin,
bölgedeki olağanüstü soğuklardan ve
donlardan etkilenme oranının yüksek
kesimlere nazaran çok daha düşük
olduğu, raporda ayrıca bildirilmiştir.
Raporda aktarılana göre, 1924
yılında sahilden iç kesime doğru
“10-12 saat mesafelere kadar”
gidildiğinde fındık üretiminin
yapıldığı üst sınırlara ulaşılmaktadır:
“Giresun vilayetinin pek mühim bir
menba serveti olan ve sahilden 5060 kilometre dâhiline kadar sokulan
ve 300-400 metre irtifaındaki tepeler
kadar çıkabilen fındıkların… [silik]

Giresun Ziraat Memurluğu’nun
23 Şubat 1924 tarihli raporunun
üst yazısı, “Giresun Fındıkları
Hal-i Hazır ve İstikbali Hakkında
23 Şubat 340 tarihinde Giresun
ziraat memurluğunun raporudur”
(Ziraat Vekâleti Mecmuası, 1340,
s. 44) şeklindedir. Raporun giriş
kısmında, 1924 yılı ve öncelerinde
Giresun’da fındığın rakım bazındaki
üretim sınırlarıyla ilgili bazı bilgiler
verilmiştir. Raporda, yüksek

ziraat ve tımarı usulleri bervech-i
atidir: Fındık bahçeleri mevkii ve
erkamaı: Fındık bahçeleri sahilden
itibaren yükseldikçe mahsul miktarı
nokta-i nazardan ehemmiyetini kayb
ederler. Her ne kadar 10-12 saat
mesafelere kadar bahçeler devam
ederse de daha ziyade mahfuz
yerlerde vaki’dirler.
300-400 metre irtifaındaki tepelerde
yetişen fındıklar kemiyeten noksan
ve soğukların, donların tesiriyle

ancak iki üç senede bir fazlaca
mahsul verebilirlerse de kifayeten
çok iyi ve kıymetli ve dolgundurlar.
Ve çürük ve hastalıklı taneleri
de azdır. Binaenaleyh piyasada
yüksek fındıkların mahsulü sahil
fındıklarınınkinden daha kıymetli
addedilmektedir” (Ziraat Vekâleti
Mecmuası, 1340, s. 44).
Raporda, 1924’te sahil boylarında
sivri fındık bahçelerinin yer aldığı
belirtilmiştir. Bu noktada bir
genelleme yapıldığı düşünülmektedir.
Çünkü sahilden 20-30 kilometre
yüksek yerlerde 1900’lü yılların
başında dikimi yapılmış, bugün
de varlığını koruyan ve çoğu
verimini kaybetmiş olan sivri fındık
bahçelerine rastlanmaktadır. Ancak
rapordan anlaşılana göre; o yıllarda
sahil boyunda sivri fındık, yüksek
bölgelerdeyse tombul fındık ziraatı
ağırlıklı olarak yapılmaktadır.
Palaz fındığın da bugünkü gibi
hem sahil boyunda hem de yüksek
kesimde yetiştirildiği bilgisi raporda
aktarılırken, sahilin kumlu arazisinde
kaliteli, yüksek kesimlerdeyse iç
kalitesinin son derece düşük olduğu
bildirilmektedir. Bunun nedenleri ise
yükseltiye oranla sıcaklığın düşmesi
ve palaz türü için bu düşük sıcaklığın
yetersiz olmasıdır:
“Sivri fındık bahçeleri sevahili takip
etmektedir. Tombul fındık cinsi ise
yükseklere çıkabilir. Palaz fındık
sahilin taşlı, kumsal topraklarında iyi

mahsul verdiği halde yükseklerde kili
ziyade arazide mahsulünün hemen
nasfi boş olmakta yani öz teşkil
edememektedir. Bunun diğer sebebi
de neşv-ü nema için fazla hararete
arz-ı ihtiyaç etmesidir…”(Ziraat
Vekâleti Mecmuası, 1340, s. 44).
23 Şubat 1924 tarihli rapora
göre; sahil boyu ve yüksek kesim
fındıkları arasındaki farklılıklarla
birlikte, Giresun’un doğusundaki
Keşap nahiyesi ile batısındaki
Bulancak fındıkları ve bunların
içinden özellikle Ayvasıl’da yetişen
fındıklar, dolgunluk ve sağlamlık
bakımından kalitesi en yüksek
fındıklardır. Raporda bu bilgi
verildikten sonra, döneme ait bir
slogan da parantez içinde verilmiştir:
“Fındığın payitahtı Giresun, sarayı
Bulancak, tahtı Ayvasıl’dır” (Fındığın

yayın aracılığıyla yaşatılmaktadır.
Yöredeki varlığı antik çağa dek
inen fındık, tarihsel süreçte Giresun
halkının sosyoekonomik yaşamının
ve yöre kültürünün önemli bir parçası
haline gelmiştir (Bu konuda ayrıca
bkz: Ali Göreci, Fındık Kültürü,
Giresun 2004).
1924 Tarihli raporda yazılan
slogandan sonra, Ayvasıl Köyü’nün
kısa bir tanıtımı yapılmıştır: “Sahil ve
dağ fındıkları arasındaki bu farktan
maada Giresun’un şarkındaki Keşab
nahiyesi fındıkları ile garbındaki
Bulancak fındıkları ve bunlardan
bilhassa Ayvasıl köyünde yetişenler
ayrı ve dolgun ve sağlam olmak
itibarıyla en kıymetli fındıkları teşkil
etmektedirler. (Fındığın Payitahtı
Giresun, sarayı Bulancak, tahtı
Ayvasıl’dır.)

başkenti Giresun, sarayı Bulancak,
tahtı Ayvasıl’dır) (Ziraat Vekâleti
Mecmuası, 1340, s. 44).
Dünya’nın çeşitli bölgelerinde
üretilen fındıklar arasında en kaliteli
fındığın Giresun fındığı olduğu
bilgisi, geçmişte olduğu gibi bugün
de bazı kaynaklarda ve Giresun
halkı arasında kabul görmüş, yaygın
bir görüştür. Söz konusu slogan ise
bugün “fındığın başkenti Giresun”
şeklindeki kısaltılmış haliyle basın-

[Ayvasıl ismine rağmen bir
İslam köyüdür. Sahildedir ve 3-4
mahalleden müteşekkil birkaç yüz
haneli şirin bir yerdir.]” (Ziraat
Vekâleti Mecmuası, 1340, s.
44,45). (Raporun ayrıntıları için
bkz. Mevlüt Kaya, “Giresun
Ziraat Memurluğu’nun 23 Şubat
1924 Tarihli Raporu ve Giresun
Fındıkçılığına Dair Tarihi Notlar”,
UKHAD, 1/4, 2015, ss. 16-41).
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TİCARET BORSALARININ VERGİSEL AÇIDAN
MÜTESELSİL SORUMLULUĞU
Ramazan uysal

Yeminli Mali MüşaviR
Borsada tescil ettirilerek,
çiftçilerden satın alınan
zirai ürün bedelleri
üzerinden tevkif edilerek
vergi dairelerine ödenmesi
gereken vergiden, Borsalar,
yöneticileri ve zirai ürünü
satın alanlar müteselsilen
sorumlu olacaklardır.
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Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesi
ile tevkif yoluyla ödenen vergilerde
müteselsil sorumluluk esası getirilmiş
olup, mal alım ve satımı dolayısıyla
vergi kesintisi yapmak ve vergi dairelerine yatırmak zorunda olanların, bu
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri
halinde, bu kişilerle birlikte verginin
ödenmemesinden, alım satıma taraf
olanların tümünün müteselsilen sorumlu
olacakları belirtilmiştir.
Aynı Kanun maddesi ile ziraî ürünlerin
(işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına
aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret
Borsalarını bu mahsullerin satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya,
söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla
yapılacak vergi tevkifatının hangi
safhada yapılacağını her bir ürün için
ayrı ayrı belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkili kılınmıştır.
Maliye Bakanlığı, Kanundan doğan
bu yetkisini kullanarak yayımladığı
Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde
yapmış olduğu düzenlemeye göre,
Ticaret Borsalarında işlem gören zirai
ürünlerin tescil ettirilerek çiftçi dışındaki
kişi ve kuruluşlardan satın alınması
halinde, Borsada tescil ettirilerek satın
alınan zirai ürünler için, satın alanların
müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak söz konusu zirai ürünlerle ilgili olarak daha önce çiftçiden
satın alınması esnasında gelir vergisi
tevkifatının yapılmamış olması halinde,
tevkif yoluyla ödenmesi gereken vergi,
gecikme faizi ve gecikme zammından
tescil işlemini yapan borsalar ve vergisi

tevkif yoluyla ödenmeyen zirai ürünü
Borsaya getirenler de müteselsilen
sorumlu olacaklardır.
Borsada tescil ettirilerek, çiftçilerden
satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden tevkif edilerek vergi dairelerine
ödenmesi gereken vergiden, Borsalar,
yöneticileri ve zirai ürünü satın alanlar
müteselsilen sorumlu olacaklardır.
Ticaret Borsalarının yapmış olduğu tescilden doğan müteselsil sorumluluğunun
tespiti de vergi inceleme raporu ile yapılmaktadır. Vergi inceleme raporunda,
mükellefin ve müteselsil sorumlunun kim
olduğu, niçin müteselsil sorumlu olduğu
ve müteselsil sorumluluğu gerektiren
olayın ayrıntılarıyla belirtilmesi gerekmektedir. Müteselsil sorumlulukla ilgili
vergi incelemesinde, inceleme öncelikle
borsada işlem yapan tacirler hakkında ve alım-satım zincirindeki sırayla
yapılmakta, bu tacir ve/veya tacirlerin
bulunamaması veya bulunmakla birlikte
borç ödeyecek mali güçlerinin olmadığının tespit edilmesi halinde, ticaret
borsaları ve yöneticileri hakkında
müteselsil sorumluluğa ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenmektedir. Ticaret
borsaları ile yöneticileri hakkında
düzenlenecek inceleme raporlarında
da inceleme raporu, öncelikle borsa
tüzel kişiliği adına, borsa tüzel kişiliğinin mali gücünün olmadığının tespit
edilmesi halinde de borsa yöneticileri
adına düzenlenmektedir.
Ayrıca borsada işlem gören zirai ürünlerin alım-satım muamelelerinin gerçek
bedelinin bariz bir şekilde altında
veya üstünde bir bedelle tescil edildiği

durumlarda da, fiyatı resmi kuruluşlarca tespit ve ilan olunan ürünlerde
ilan edilen bu fiyatların, destekleme
kapsamında
olmayan ürünler için de halde veya
pazardaki alım-satım fiyatlarının
esas alınması gerekmektedir. Ticaret
Borsaları, tescilini yaptıkları alım-satım
işlemlerinde, işleme konu olan ürünlerin borsada oluşan fiyatlarını tespit ve
ilan etmekle ve diğer borsaların fiyatlarını da izlemekle görevli olduklarından,
ürünün fiyatının doğruluğundan da sorumlu olmaktadırlar. Vergi uygulaması
açısından; gerçek bir mal hareketi
veya hizmet ifası olmadan düzenlenen
belgeler ile gerçeği yansıtmayan fiyat
ve bedelle yapılan işlemler nedeniyle düzenlenen belgeler, sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.
Dolayısıyla, sahte fatura veya müstahsil makbuzu ile veya ekonomik ve
ticari icaplara uygun olmayan gerçek
bedelin bariz bir şekilde altında veya
üstünde bir bedel gösterilmek suretiyle
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerle tescil işleminin yapılması halinde,
borsaların tüzel kişiliği, yöneticileri ve
işlemi yapan görevlileri ziyaa uğratılan
vergi ile buna bağlı ceza, gecikme
faizi ve gecikme zammından, bu tür
alım-satım işlemindeki tüm taraflarla

birlikte müteselsil sorumlu olacaklardır.
Ticaret Borsalarının vergisel açıdan
sorumluluğuna ilişkin yasal mevzuattan
da anlaşılacağı üzere, tescil edilen
zirai ürünlerin gelir vergisi tevkifatından doğan sorumluluğunda herhangi
bir sınırlama bulunmamaktadır. Sınırsız
müteselsil sorumluluk olarak adlandırılan bu durumun sonucu olarak, Ticaret
Borsalarının zirai ürün tescillerindeki
her aşamayı araştırması, sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelere
dayalı işlemleri kavrayabilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla tescile tabi ürünün tacir ve
çiftçiden satın alınmasının sorumluluk
uygulaması bakımından önemi bulunmamaktadır.
Tescil edilen zirai ürünün, çiftçiden
yapılan alıma kadar tüm aşamalarının
araştırılması zorunluluğu, bazı durumlarda sorun teşkil etmektedir. Şöyle ki;
6736 ve 7143 Sayılı Yapılandırma
Kanunlarının, vergi mükelleflerin emtia
kayıtlarının düzeltilmesine imkân
vermesi nedeniyle, fiilen işletmede olan
ancak kayıtlarda yer almayan emtia
için stok bildirimi yapılmıştır. Emtia için
getirilen söz konusu yasal düzenleme
zirai ürünleri de kapsadığından, fiilen
var olan ancak işletme kayıtlarda
olmayan zirai ürünler için stok bildirimi

yapılması durumunda, alım-satıma
taraf olanların araştırılması fiilen
mümkün olmamaktadır. Bu şekilde stok
bildirimi yapan tacirin, ürünün daha
önce çiftçiden alındığı aşamada yapılması gereken gelir vergisi tevkifatının
yapılıp yapılmadığının bilinmesine
de imkân bulunmamaktadır. Ancak
stok bildirimi yapılan zirai ürünler
nedeniyle de olsa, Ticaret Borsalarının
tescilden doğan müteselsil sorumluluğu
ortadan kalkmamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi
uyarınca, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin esas
olduğu göz önünde bulundurularak,
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye dayanan işlemler ile fiilen
işletmede olmayan stok bildirimine dayanan işlemlerin Ticaret Borsalarında
tescilinin yapılması durumunda, Ticaret
Borsaları ziyaa uğratılan vergi ile
buna bağlı ceza, gecikme faizi ve
gecikme zammından müteselsil sorumlu
olacaklardır. Bu nedenle söz konusu
işlemlerin tescilinin yapılmaması, sahte
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
olduğu şüphesi doğuran işlemlerin
tescilinde ise, müteselsil sorumluluk
açısından daha dikkatli olunması, alımsatım zincirlerinin özenle araştırılması
gerekmektedir.
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FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öğr. Gör. Dr. Ali TURAN

Giresun Üniversitesi Fındık Eksperliği Programı
Türkiye’de yaklaşık 700 bin
hektar alan üzerinde fındık
üretimi yapılmakta, dolaylı
ve dolaysız olarak yaklaşık
10 milyon kişiye varan
nüfusa geçim kaynağı
oluşturmaktadır.

54 - 55

1. GİRİŞ
Anadolu fındığın anavatanı ve ayrıca en
değerli yabani türlerinin doğal yayılma alanıdır. Fındık yetiştirilen alanlar
40–41° enlem ve 37–42° boylamları
arasında yer almaktadır [1]. Türkiye’nin
Karadeniz sahillerinde yer alan bu fındık
bahçeleri, sahilden içeriye doğru 60
km ve 750 m yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Batı Karadeniz’de Zonguldak’tan
başlayarak doğuya doğru hemen hemen
tüm Karadeniz boyunca deniz ve dağlar
arasında yeşil bir kuşak gibi Gürcistan
sınırına kadar uzanmaktadır. Bu alanlarda kendi içerisinde kıyıdan uzaklık ve
yüksekliğe göre üç kuşağa ayrılmaktadır.
Deniz seviyesinden 0–250 m yükseklik
ve 10 km iç kısma kadar olan yöreler
sahil kuşak, 251–500 m yükseklik ve
10–20 km içerde olan yöreler orta kuşak
ve 501–750 m yükseklik ve 20 km’den
daha fazla iç kısımda kalan yöreler ise
yüksek kuşak olarak isimlendirilir [2].
Diğer yandan Türkiye’de fındık yetiştiren
bölgeler iki alt bölgeye ayrılmaktadır: 1.
Standart Bölge (Karadeniz Bölgesi’nin
doğu bölümü) Ordu, Giresun, Rize,
Trabzon ve Artvin illerinden, 2. Standart
Bölge ise (Karadeniz Bölgesi’nin orta ve
batı bölümü; Samsun, Sinop, Kastamonu,
Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak ve
Kocaeli) illerinden oluşmaktadır. Ayrıca
fındık kalite özelliklerine göre de Giresun
ve Levant kalite olarak iki gruba ayrılmaktadır. Giresun ili Piraziz ilçesinden,
Trabzon ilinin Vakfıkebir ilçesi dâhil
olmak üzere bu bölgede üretilen Tombul
fındıklar Giresun kalite olarak adlandırılmaktadır. Diğer bölgede yetiştirilen

fındıklardan çok daha kaliteli olarak
bilinir ve tanınırlar. Giresun dışındaki
bölgelerde üretilen fındıklar ise Levant
kalite olarak bilinir ve Tombul çeşidine
göre daha düşük kalitelidirler [3].
Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce
Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmekte ve
fındığın son 6 yüzyıldan beri Türkiye’den
diğer ülkelere ihraç edildiği bilinmektedir. Dünya’nın fındık üretimi için gerekli
uygun hava koşullarına sahip bir kaç ülkesinden biri olan Türkiye, toplam Dünya
üretiminin yaklaşık % 75’ini, ihracatının
ise yaklaşık % 70’ini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca fındık, Türkiye’de yaklaşık 700
bin hektar alan üzerinde üretimi yapılmakta, dolaylı ve dolaysız olarak yaklaşık 10 milyon kişiye varan nüfusa geçim
kaynağı oluşturmaktadır. Tüm bu üretim,
ihracat ve istihdam büyüklüğüne rağmen
maalesef fındık yetiştiriciliğinde modern
tarım tekniklerinin kullanımı sınırlı kalmıştır. Temel yetiştiricilik sorunları günümüze
kadar çözülememiştir. Bu çalışma tüm bu
temel yetiştiricilik sorunlarını ortaya koymak ve olası çözüm önerileri geliştirmek
için yürütülmüştür.
2. KÜLTÜREL UYGULAMALAR

2.1. Budama

Tüm meyvelerde olduğu gibi fındıkta
budama düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmak, ağacı uzun süre verim çağında
tutmak, kuvvetten düşmeye başlamış
dalları ya da ocakları yeniden kuvvetlendirerek bir süre daha yüksek kaliteli
meyve vermesini sağlamak amacıyla

uygulanır. Bunu kısaca; şekil, verim ve
gençleştirme budaması şeklinde de ifade
edebiliriz [4]. Bu genel amaçların yanında, ağacı kısa sürede verime başlatmak,
kök ile taç arasındaki fizyolojik dengeyi
kurmak ve korumak, hasat ve mücadele
işlerini kolaylaştırmak, güneşin ocağın
her tarafına ulaşmasını sağlamak,
tozlanma oranını artırmak ve yıldan
yıla görülebilecek verim dalgalanmasını
azaltmak ya da önlemek de fındıkta
budamanın amaçları arasında gösterilebilir. Geleneksel fındık üretimi yapılan
bahçelerde ocaklar arası mesafelerin, en
az 5 m ve fazla 7 m olması gerekirken
1-2 m’ye kadar düştüğü görülmektedir.
Yine ocaktaki dal sayısının 4–6 arasında
olması gerekirken, çok daha fazla sayıda dal bırakılmış olduğu, bazı bahçelerde 20 bitkiye kadar çıktığı maalesef
gözlemlenmektedir. Bu durumda, bitkiler
çok fazla olarak sürgün ve gelişimi
göstermekte, erkek ve dişi çiçek oluşumu
ise geri kalmaktadır. Böyle bahçelerde
gerek sık olan ocakların çıkarılması,
gerek budama ile fazla olan dalların
ocaklardan uzaklaştırılması ve gerekse
her dal üzerinde budama yapılması
ile bu sakıncalar ortadan kaldırılmış
olacaktır.

2.1.1. Budama zamanı

Fındıkta budama Sonbaharda yaprakların dökülmeye başlamasından itibaren
(Ekim ayı), bitkiye su yürümeye başladığı
Şubat sonu Mart başına kadar yapılabilir.

2.1.2. Sonbahar–Kış Budaması

Fındık hasadından sonra yaklaşık olarak
Ekim ayının sonlarına doğru gelen
dönemlerde budama işlemleri yürütülmelidir. Bu dönemde bitki kış dinlenme dönemine girmeye başlamış ya da girmiş
ve aktif büyüme gelişme dönemi sona
ermiştir. Ocak içerisinde kurumaya yüz
tutmuş, kurumuş, sıklaşmış, gelişmeden
geri kalmış kalın ve ince dallar ile dip ve
kök sürgünleri temizlenir. Genel olarak,
bu işlem en fazla 2 aylık bir dönemde
bitirilmelidir. Şiddetli kış soğuklarının
başladığı, Aralık ortalarından itibaren
mümkünse budama yapılmamalıdır. Aksi
takdirde hem yara yüzeylerinin iyileşmesi hem de kesim işlemi zorlaşacaktır.

2.1.3. İlkbahar Budaması

Sonbahar–Kış budamasından sonra
kar yükü vb. mekanik zararlanmalar
nedeniyle oluşan dal kırılmalarını
ortadan kaldıran [5] ve diğer budama
noksanlıklarını tamamlayan bir budamadır. Bu dönemde, dip ve kök sürgünleri
ile kurumuş, kırılmış, ocakta ve ana
dal üzerinde şekli bozulmuş sürgünler
temizlenir.

2.2. Gübreleme

Fındık kökleri sayesinde her yıl topraktan
belirli bir düzende ve devamlı olarak
besin maddesi almaktadır. Zamanla
toprakta besin maddelerinin tükenmesi
ile gelişim bozuklukları ve üründe azalmalar meydana gelir. Toprakta noksan
olan besin maddelerinin tekrar toprağa verilmesi işlemine gübreleme, bu
amaçla kullanılan materyale de gübre
denilmektedir. Gübrelemeden beklenilen
faydanın sağlanması, toprakta hangi
besin maddesinin noksan olduğunun ve
noksanlık derecesinin belirlenmesi ile
mümkündür. Gerek yeni dikim yapılacak, gerekse de verim çağında olan
bahçelerde fındığın normal bir gelişme
gösterebilmesi için ihtiyacı olan besin
maddelerinin belirlenmesinde mutlaka
toprak ve yaprak analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bahçelere analiz
yapılmadan gübre verildiğinde birçok
sakıncalar ortaya çıkmaktadır [6].

2.2.1. Yaprak Örneklerinin Alınmasında
Dikkat Edilecek Hususlar

Fındık bahçesinden yaprak örneği almak
için bahçeye girildiğinde, bahçede farklı
fındık çeşitleri bulunuyorsa her çeşit için
ayrı ayrı yaprak örnekleri alınıp birbirleri ile karıştırılmamalıdır: Fındık yapraklarında sarılık, kuruma, kıvrılma gibi
belirtiler varsa bu ocakların yaprakları
ayrı alınmalı, bahçede fındık yaprakları normal gelişme gösterdiği halde
böceklerin yaptığı zarar biliniyorsa ve
yapraklarda yırtılma, şekil bozuklukları
varsa bu yapraklardan örnek alınmamalı, fındıklar için yaprak örneği alma
fındıkların hasat olumundan yaklaşık
10–15 gün önceki dönemde alınmalı,
20 da kadar büyüklükte olan fındık
bahçelerinde bahçenin genel görünüşü-

ne göre diyagonal, zikzak veya U harfi
şeklinde yürünerek, bahçeyi temsil eden
25 Ocağın dört ayrı yönünden olmak
üzere 80–120 adet yaprak alınmalı,
20 da büyük bahçelerde örnek sayısı
artırılmalı, yaprak örnekleri tespit edilen
ocaklardan bir insan boyu yükseklikteki
meyveli dalların o yılki orta kuvvetteki
sürgünlerinden, güneş gören, hastalıksız
sürgün uçlarından itibaren 3’üncü veya
4’üncü yapraklarından alınmalı, alınan
yaprak örnekleri delikli naylon torbalara koyulur, hazırlanan iki etikete isim,
adres, tarih, mevkii, saha, çeşit vs. gibi
bahçe hakkında genel bilgiler yazılarak
etiketin bir tanesi torbanın içerisine
diğeri torbanın ağzına bağlanmalı,
ayrıca uygulanan üretim tekniği ile ilgili
bilgileri kapsayan form doldurulmalı,
yaprak örnekleri aynı gün yaprak-toprak
analiz laboratuvarlarına gönderilmelidir. Aynı gün gönderilemediği takdirde
buzdolabında muhafaza edilmeli ve 1–2
gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yapraklar bekletilirse yanma ve
bozulmalar olacağından analizler yanlış
sonuç verecek ve önerilecek gübre tavsiyeleri de doğru olmayacaktır. Gübreler,
uygulama zamanları ve yöntemleri Tablo
1’de verilmiştir.

2.2.2. Toprak Örneklerinin Alınmasında
Dikkat Edilecek Hususlar

Toprak örneği almadan önce fındık
bahçesinin genel toprak yapısına bakılır.
Eğer bahçede meyil, toprak derinliği,
toprak yapısı ve drenaj durumu bakımından farklı özellikte yerler bulunuyorsa
her farklı yer için ayrı örnek alınmalıdır.
Bir farklılık yoksa 20 dekara kadar bir
toprak örneği yeterlidir: Toprak örnekleri
bahçelerin köşelerinden, çit ve yol kenarlarından, harman yerlerinden ve gübre
yığını olan yerlerden alınmamalıdır.
Ayrıca toprağın fazla çamurlu olduğu
zamanlarda da toprak örneği alınmamalı, Sonbaharda alınmalı. Ancak Temmuz
ayında yaprak örnekleri alınırken bir
bütünlük sağlamak amacıyla Sonbahar
ve kışın verilecek gübrelere zamanında
tavsiye yapabilmek için toprak örnekleri
yaprak örnekleri ile aynı zamanda alınabilir, toprak örneği almak için bahçenin
genel görüşüne göre S, U şeklinde veya
zikzak çizerek bir hat boyunca bahçede
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yürünür. Bahçenin büyüklüğüne göre
20 dekar olan bahçeler için 3–6 adet
arasında yer işaretlenir ve bu yerlerden
örnek alınır. İşaretlenen yerlerin üzeri
önce çapa veya kazma ile otlarından
temizlenir ve 50 cm derinlikte bir çukur
açılarak 20 cm derinlikte, 3–5 cm.
kalınlıkta toprak dilimi alınıp kibrit kutusu
şeklinde düzeltilerek bir kovaya konulur.
Daha sonra 20–40 cm derinlikten yine
3–5 cm kalınlıkta diğer toprak dilimi
alınarak kibrit kutusu şeklinde düzeltilir
ve başka bir kovaya konulur. Bu işlem
işaretlenen diğer yerlerde de aynen
tekrarlanır. Bu şekilde aynı kovada
toplanmış olur. Toprakların içinde taş,
kök parçaları varsa temizlenir ve toprak
iyice karıştırılır. Her karışımdan ortalama
1 kg toprak alınarak ayrı ayrı naylon
veya bez torbalara koyulmalıdır. Yaprak
örneklerinde olduğu gibi etiket doldurulur. Bu etikete toprak derinliği ve diğer
bilgiler yazılmalıdır[6].

2.3. Zirai Mücadele
2.3.1. Hastalıklar

Fındık üzerinde çok sayıda hastalığa
rastlanmasına rağmen son yıllara
kadar fındıkta ekonomik zararı yüksek
bir hastalık türünden genel olarak
bahsedilmemiştir. Ancak fındıkta
eski bir hastalık olan küllemeye
(Phyllactinia guttata) ilave olarak
yeni bir Külleme hastalığı (Erysiphe
corylacearum), ilk olarak 2013 yılında
Giresun, Ordu ve Trabzon’da ortaya
çıkmıştır [7]. Hastalık ilk görüldüğü
yıllardan itibaren ülkemizin tüm fındık
alanlarında şiddetli bir epidemi
oluşturmuş ve ekonomik anlamda zarar
yapmıştır. Hastalık şu anda şiddetini
ilk yıllara oranla nispeten kaybetmiş
gibi görülse de hâlâ birçok bölgede
önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Külleme hastalığının sorun
olduğu bahçelerde kültürel önlemlere
ilave olarak ilkbaharda hastalık

Tablo 1. Verim Çağındaki Fındık Bahçelerine Verilecek Gübreler
Ve Uygulama Yöntemleri
GÜBRELER

UYGULAMA ZAMANI

UYGULAMA YÖNTEMİ

AZOT

Tavsiye edilen miktarın Dal uçları altındaki 30–40 cm geyarısı Mart, kalanı ise Manişliğindeki banda serpilip 5–10
yıs ayı sonunda verilmeli cm. toprak derinliğine karıştırılır.

FOSFOR

3 yılda bir defa Kasım–Şubat

Dal uçları altında 16–32 adet 15–25

ayları arasındaki dönemde

cm. derinliğindeki çukurlara eşit ola-

verilir.

rak konularak üzeri toprakla kapatılır.

POTASYUM

2-3 yılda bir defa Kasım–
Şubat ayları arasındaki
dönemde verilir.

Dal uçları altında 16–32 adet 15–25
cm. derinliğindeki çukurlara eşit
olarak konularak üzeri toprakla
kapatılır. Fosforlu gübre ile birlikte
verilebilir.

KİREÇ

3-5 yılda bir defa Kasım–
Aralık ayları arasındaki
dönemde verilir.

Dal uçları altındaki 40–50 cm bant
şeklindeki halkaya muntazam
serpilip 5-10cm toprak derinliğine
çapalanır.

AHIR GÜBRESİ

3-4 yılda bir defa Kasım–
Mart ayları arasındaki
dönemde verilir.

Ocak dal altlarındaki 50 cm banda
saçılıp 5–10 cm toprağa karıştırılır.

Mg, Fe, B.. Yapraktan:
Mayıs-Temmuz ayları arasında 15–20 gün ara ile 2–3
defa verilir. TOPRAKTAN:
Yapraklanmadan önce bir
defa verilir

Düşük konsantrasyonlardaki solüsyonların (%0.1–1) yapraklarda kuru
yer kalmayıncaya kadar püskürtülmesi ile yapılır. Dal uçları altındaki
30 cm genişlik 10 cm derinlikte
bant halindeki halkaya muntazam
olarak dağıtılarak toprakla kapatılır.

MİKRO ELEMENTLER
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görülür görülmez ilaçlı mücadeleye
başlanmakta ve mevcut duruma göre
ilaçlama tekrarlanmaktadır. Yeni bir
hastalık olmasına rağmen bu hastalığa
karşı kısa süre içerisinde birkaç tane
kimyasal ilacın ruhsatlandırılma süreci
tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra
uygun olmayan çevre koşullarında
yüksek taban suyu, elverişsiz
toprak yapısı, topraktaki besin
maddelerinin noksanlığı ve kültürel
işlemler nedeniyle bakteriyel yanıklık
(Xanthomonas arboricola pv. corylina)
hastalığı görülmekte ve ülkemizde
fındık yetiştirilen alanlarda %15’e
varan yaygınlık oranı göstermektedir
[8]. Yaygın olarak görülen bu
hastalığın fındıktaki verim ve kalite
üzerine etkileri konusunda daha
ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Daha az sıklıkla rastlanılan diğer
hastalıklarda olduğu gibi mücadele
amacıyla gerektiğinde kültürel
mücadele ve koruyucu ilaçlama
uygulamaları yapılmaktadır [9].

2.3.2. Zararlılar

Fındığın önemli zararlılarından birisi olan
Fındık kurdunun (Curculio nucum: Col.:
Curculionidae) zararı yerlere, bölgelere,
yıllara göre değişmekle beraber fındık
üreticilerinden eskiye oranla daha az
şikâyet gelmektedir. Ancak doğrudan
meyve üzerinde zararlı olması ve
ekonomik öneminin yüksek olması
nedeniyle fındık kurdu hâlen verimi
etkileyen önemli zararlıların başında
gelmektedir. Bu nedenle pek çok üretici
hemen her yıl erginlere Mayıs-Haziran
aylarında 1–2 ilaçlama yapmaktadır.
(Hyphantria cunea Drury: Lep.;
Erebiidae) genellikle 4–6 yılda bir salgın
oluşturmakta ve yaprakları tüketerek
zararlı olmaktadır. Ancak bu türün Batı
Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde,
özellikle Sakarya ve Düzce illerinde son
yıllarda yüksek popülasyon oluşturduğu
gözlenmektedir. Sorun olduğu yıl ve
yerlerde mekaniksel ve ilaçlı mücadele
yapılmaktadır. Zararı çoğu zaman
gözden kaçırılmakla beraber verimi
tehdit eden en önemli zararlı türlerinden
birisi de Kozalak akarıdır (Phytoptus
avellana, Trombidiformes: Phytoptidae ).
Kozalak akarları özellikle Orta ve Doğu

Karadeniz fındık bahçelerinde yaygın
ve yoğun olarak görülmektedir. Bu
akarlar tarafından zarar gören gözlerden
meyve oluşmamakta ve bazı büyüme
anormallikleri görülmektedir. Bu zararlıya
karşı zarar gören gözlerin toplanması
şeklinde uygulanan mekaniksel mücadele
etkili olmakta, ayrıca ilkbaharda nisan
sonu mayıs başlarında ilaçlı mücadele
yapılmaktadır. Son yıllarda fındık
bahçelerinde hayvan gübresi kullanımının
da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber
Mayıs böceği (Melolantha melolantha,
Col.: Scarabeidae) sorununda ciddi bir
artış gözlenmeye başlanmıştır. Ağaçların
köklerinde beslenen larvalar ağaçların
zayıflamasına ve nihayetinde kurumasına
neden olmaktadır. Fındıkta yukarıda
bahsedilenler dışında kalan diğer bazı
zararlı türler de bulunmaktadır. Ancak
bunların zarar düzeyi yıllara ve bölgelere
göre değişim göstermektedir ve çoğu
zaman mücadele yapmayı gerektirecek
düzeyde bulunmamaktadır [9].

2.4. Hasat, Harman ve Depolama
2.4.1. Fındık Hasadında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

Her çeşit hasat olumuna geldiğinde
toplanmalı, fındık çeşitleri karışık
olarak hasat, harman, kurutma ve
depolama yapılmamalı ve hasat edilen
fındıklar mutlaka aynı gün harman
yerine getirilmelidir.

2.4.2. Fındığın Erken Hasadın Sakıncaları

Erken hasat edilen fındıklar kendine
has sertlik, lezzet ve tada asla
ulaşamazlar. Randımanı, beyazlama
oranı, yağ oranı, E vitamini, K, P, Fe,
Zn, Mg, vb. içeriği düşük olur, buruşuk
oranı artar, ransimat değeri düşer ve
dolayısıyla raf ömrü kısalır. İşgücünden
%30–40 kayıp olur [Erken hasatta
(Daldan hasat) bir işçi ortalama 70–75
kg zuruflu, 20–25 kg kurutulmuş fındık
toplayabilmektedir. Oysa zamanında
(Yerden hasat) hasat işleminde 1
işçi günde ortalama 110–120 kg
zuruflu, 45–50 kg kurutulmuş fındık
toplayabilmektedir].

2.4.3. Hasat Olum Kriterleri

Çotanağın %75’inin sararıp
kahverengileşmesi, meyvenin

tamamının kahverengileşmesi, dal
sallandığında 3/4’ünün dökülmesi,
meyvenin çotanak içinde kolayca
dönmeye başlaması, meyvenin tabla
kısmının tamamen kahverengileşmesi
ve iç fındığın nem değerinin %30’un
altına düşmesi hasat olumuna geldiğini
göstermektedir.

2.4.3. Harman

Fındıklar geleneksel olarak beton ve
çimen harmanda güneş ışığı altında
kurutulmaktadır [1,2,3,10,11].
Beton harmanın fındığın meyve
kalitesi üzerine daha etkili olduğu
genel olarak düşünülmektedir.
Beton harmanda fındıklar genel
olarak direk zemine serilerek güneş
ışığında kurutulmaktadır. Çimen
harmanda ise tente üzerine serilerek
kurutulmaktadır. Bu yöntemlerle
kurutma işlemi çevre şartlarına göre
değişkenlik göstermekle birlikte
yaklaşık olarak 50–250 sa arasında
sürmektedir [3]. Geleneksel kurutma
yöntemleri koşulları bir yandan
hijyenik olmamakla birlikte diğer
yandan uzun sürmesi nedeniyle
yağ oksidasyonuna sebebiyet
vermektedirler [1]. Özellikle yağışlı
havalarda çimen harmanlarda
zeminden nem alma söz konusu
olmaktadır. Beton harmanda ise
tahliye kanalları yok ise sağanak
yağışlarda düz zeminlerde meyve
suyun içinde uzun süre beklemek
durumunda kalmaktadır. Bu
olumsuzluklar fındığın bozulma
sürecini hızlandırmaktadır. Oysa
yaygın olmamakla birlikte kurutma
makinelerinde şartlar tamamen
kontrol altındadır. Kuruma süresi ise
fındığın nemine bağlı olarak ortalama
25–30 sa arasında değişmektedir
[2]. Bu nedenle de ransimat değeri
yüksek ve serbest yağ asitliği değeri
çok daha düşük gerçekleşmektedir.

2.4.4. Harman Yerlerinde Aranan
Özellikler

Harman yerleri düz ya da az meyilli,
temiz olmalı, mümkünse sabahtan
akşama kadar güneş almalı,
harmanların bir tarafına üstü hemen
kapatılacak şekilde çatı yapılmalı,

harmanların kenarlarında su tahliye
kanalları olmalı, harmana serilen
zuruflu fındıkların kalınlığı 10-20 cm
aralığında olmalıdır.

2.4.5. Depolarda Bulunması Gereken
Şartlar

Fındığın uzun süreli muhafazasında
deponun nisbi nemi %50–70,
sıcaklığı 0–5°C arasında olmalı,
doğrudan güneş ışığı almamalı,
temiz, serin ve kuru olmalı, kokulu
veya bulaşıcı maddelerden ari
olmalı, duvarları basınca dayanıklı
ve tabanı su geçirmez olmalıdır.
Ayrıca fındıklar depolara jüt çuvallar
içinde ve palet üzerinde 6 çuvaldan
fazla konulmamalıdır. Çuvallarla
depo duvarları arasında en az 10
cm boşluk bırakılmalı, ürün depoya
konulmadan önce ve devamında
en az 3 ayda aflatoksin, peroksit,
serbest yağ asitliği, ransimat, nem
ve su aktivitesi değerlerindeki
değişimler analiz yapılarak kontrol
edilmelidir [2]. Ancak günümüzde
yaygın olarak fındıklar uygun
olmayan depo şartlarında (Dükkân,
oda vs) yığınlar halinde ya da
naylon çuvallarda bekletilmekte ve
bahse konu kalite özellikleri takip
edilmemektedir.
3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Geleneksel üretim yapılan bahçelerde
gençleştirme ve yenileme mutlaka
yapılmalıdır. Dekara ocak sayısı
en fazla 50 Ocak/da, dal sayısı
ise 4 dal/Ocak olmalıdır. Toprak
analizi yapılmadan kesinlikle gübre
tavsiyesinde bulunulmamalı ve analiz
sonucuna göre ihtiyaç oranında gübre
taç izdüşümüne verilmelidir. Zirai
mücadele ise mekanik mücadeleye
öncelik verilmeli, hastalık ve zararlının
eşik değeri belirlenerek ihtiyaç varsa,
uygun zamanında ve dozda ilaç
iklim koşulları da dikkate alınarak
uygulanmalıdır. Erken hasattan
kaçınılmalı, fındık kurutmada mutlaka
makineli sisteme geçilmelidir. Fındıkta
fiyat istikrarının sağlanabilmesi içinde
sabit fiyat uygulaması ile devlet
destekli lisanslı depo sayısı yeterli
düzeye mutlaka çıkarılmalıdır.

Giresun Ticaret Borsası

MAKALE

TİREBOLULU HÜSEYİN AVNİ
ALPARSLAN’IN ŞEHADETİ ARDINDAN
ANNESİ KADIN HANIM TARAFINDAN
YAZILAN MEKTUP
VEYSEL USTA

araştırmacı yazar
Binbaşı Hüseyin Avni
Alparslan’ın annesi Kadın
Hanım’ın, oğlunun
şehit olmasından bir
süre sonra Yeni Giresun
gazetesine yazdığı mektup
bir şehit annesinin
evladını kaybetmesinden
duyduğu üzüntüyü
ifade etmesi kadar Türk
milletinin içinden geçtiği
badireye dair tespit ve
değerlendirmeleri açısından
da dikkat çekmektedir.

58 - 59

Türk Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemeçlerinden biri hiç kuşkusuz Sakarya
Savaşı idi. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın
Başkomutan sıfatıyla yönettiği ve emrindeki ordulara “Hattı müdafaa yoktur, sathı
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.
Vatanın her karış toprağı vatandaşın
kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”
talimatı vererek başarıyla çıktığı Sakarya
Meydan Muharebesi aynı zamanda
13 Eylül 1683’te Viyana’da başlayan
kesintisiz geri çekilmenin 238 yıl sonra
13 Eylül 1921’de durdurulması anlamına
geliyordu. Uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen Türk milletinin bağımsız
yaşama arzusunun açık bir göstergesi
olan Sakarya Meydan Muharebesi’nde
şehit olanlardan biri de Binbaşı Tirebolulu
Hüseyin Avni Alparslan idi. Mondros
Mütarekesi’nin ardından dönemin küresel
güçleri tarafından başlatılan Anadolu’nun
işgal ve paylaşım planına Giresun’dan
itiraz edenlerin başında bulunan Binbaşı
Hüseyin Avni Alparslan; Belediye Başkanı
ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Giresun
Şubesi Başkanı Osman Ağa ile birlikte
gönüllü birlikler oluşturarak başlattıkları direniş hareketini, teşkil ettikleri
42 ve 47. Alaylarla Sakarya Meydan
Muharebesi’nde zirveye taşımışlardı.
42. Alayın komutanı olarak Giresun’dan
Sakarya Cephesi’ne hareket eden Binbaşı
Hüseyin Avni Alparslan, cepheye ulaşınca
2. Kolordu’nun 4. Tümenine katılarak birliğini Mangal Dağı eteklerine yerleştirdi.
Asker, silah, cephane ve diğer imkânlar
açısından oldukça üstün durumda bulunan Yunan ordusunun şiddetli saldırıları

karşısında cansiperane savunma yapan
Türk birlikleri arasında Hüseyin Avni
Bey’in başında bulunduğu 42. Alay da
vardı. Savaşın en şiddetli muharebelerinin
yaşandığı 28 Ağustos 1921 günü, üstün
Yunan ateş günü ve saldırılarına karşı
Alayının başında kahramanca direnen
Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan vücuduna isabet eden bir şarapnel parçasıyla
yaralanmış ve Tirebolu’nun yetiştirdiği
bu kahraman subay 30 Ağustos 1921
Salı günü şehit olmuştu. Ancak Hüseyin
Avni Alparslan gibi kahramanlar sayesinde, Sevr Antlaşması’nı uygulatmak
için TBMM’yi ortadan kaldırmak üzere
İngiltere tarafından Anadolu’yu işgal için
görevlendirilen Yunan ordusu mağlup
edilmiş ve Sevr Antlaşması da tarihin
çöplüğüne atılmıştı.
42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin
Avni Alparslan’ın şehadeti Giresun’da
derin üzüntülere neden olmuş, Yeni
Giresun gazetesinde hayatı ve hizmetleri hakkında yazılar yayımlanmıştı. Bu
yazılardan en ilginç ve önemli olanı ise
Hüseyin Avni Bey’in annesi, Tirebolulu
Yanıkömeroğulları’ndan Mehmet
Kaptan’ın kızı Kadın Hanım’a aittir.
Onun, oğlunun şehit olmasından bir süre
sonra Yeni Giresun gazetesine yazdığı
mektup 3 Teşrin-i evvel 1337 (3 Ekim
1921) tarihli gazetede yayımlanmıştır.
Aşağıdaki mektup; bir şehit annesinin
evladını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etmesi kadar Türk milletinin
içinden geçtiği badireye dair tespit ve
değerlendirmeleri açısından da dikkat
çekmektedir.

Bir veda’-ı ebedî ve bir mefharet-i sermedî:
Şehid-i mağfur Alparslan Bey’in valideleri
hanım tarafından gönderilmiştir.

Ressâm-ı kudret şu sıra hâl ve çehremizin
hâsıl ettiği renkleri levha-i teşhire tasvir
etse idi hayat-ı me’yusanemizden mütehassıl olmuş ahenîn kalpleri, taş yürekleri
eriteceği tabiidir.
Alparslan, Hüseyin Avni Bey evladımı
esasen asker için yetiştirdim. Onun
küçüklüğünden bu ana kadar o çok
sevdiği mukaddes meslek cihâd olan
askerlik idi. Rumeli’nde, Anadolu’da değerli hizmetleri vardır. Harb-i Umûmi’de
Halid Bey misillü şan ve şöhret kazanan
güzide mücahitlerle Ruslara ve Ermeni
hainlerine hayli telefat verdirmiş, her
tarafta (.....) ve şöhret kazanmıştı.
Mertebe-i şehadete ermesinden vicdanen
mesrur, dimağen müteessir bulunuyoruz. Teessüratımız cihan-ı medeniyete
ve ez-cümle İslamiyet’e korkunç kan
lekesi sürmekten lezzet alan ve âlem-i
İslam’ı imhaya var kuvvetiyle çalışan ve
bu uğurda milyonlar sarf ve israf eden
namussuz düşmanların ebediyen makhûr
edilmek gibi avâkıbını görmeden kanla
şühedâya iltihaktan pek çabuk haberdar
olduğumuzdur. Meserretimize sebeb-i
yegâne tarih ve elsine-i enâmda hürmetle
yâd olunacak ve kalb-i millette ebediyen
yaşayacak mertebe-i şehâdetenâiliyettir.
Zaten askerlerin mizân-ı âmâli yekûn
ümidi şehâdettir diyebiliriz. Şu kadar ki,
senelerden beri hain düşmanlara karşı
harb ile meşgul olan ve ancak bir iki
seneden beri vücuduyla müstenir olmakta
bulunan gözlerimizi erken dûd-ı(...)
iftirakile setr eyledi.
Kıymeti takdir olunamayan ve
cerdlerinba’de’l-iftirâkı meziyetleri tayin
ve tezahür eder derler. Fakat bizler
oğlum Alparslan’ın camiü’s-seyfve’lmukallem yanirovelveriyle, sopasıyla
zehirli yılanları tepeler ve mahv eder
ve Türklüğü sever, takdirkârâne yazılar
yazar, pek muhterem bildiğimiz halde
düşmanın külliyen mekhur ve mahv
olmak gibi neticeye varmadan acele
mertebe-i şehadete ermesinde de bir sır
ve hikmet vardır i’tikâdındayız.
Giresun, Tirebolu ahâli-i muhteremelerine ve tahassüs-i alay ve meslek
arkadaşlarının teessürâtına ve hele
Yeni Giresun gazetesinin takdir-i kıymet

ve beyân-ı ta’ziyetleneşriyât-ı hakikatâyânınaşükrân-ıfirâvân eyliyoruz.
Kalp hazin, ciğer yaralı olduğu halde
ordu-yı İslâm’ın temâdi-i zaferlerini
Allah’tan dileriz. Bu beyânâtım Yeni

Giresun gazetesinde yer bulmak
lutfunanâil olursa teselli ve meserrete bâdî
ve senin mezarına Fatiha ile yazılmış
misillü olacaktır.

Giresun Ticaret Borsası
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Türkiye’den 4 ayda 118,3 bin ton
fındık ihraç edildi
Türkiye’den 4 ayda yapılan 118 bin 335 ton fındık ihracatından 657 milyon 635 bin
852 dolar gelir elde edildi.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları
Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül-31
Aralık döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 595
dolardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, ihracat döneminin ilk dört ayında 118
bin 335 ton fındık ihracatı karşılığında 657
milyon 635 bin 852 dolar gelir sağlandığı
ifade edildi. Geçen sezonun aynı döneminde
125 bin 205 ton fındık ihracatına karşılık 801
milyon 105 bin 96 dolar gelir elde edilmişti.

Fındık 10 sezonda 18 milyar
dolar getirdi
Türkiye, 2008-2009 ile 2017-2018 arasını
kapsayan 10 sezonluk dönemde ise 100’ü
aşkın ülkeye toplam 2 milyon 532 bin 789
ton fındık ihraç ederek karşılığında 18 milyar 636 milyon 90 bin 804 dolar döviz girdisi
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sağladı. Söz konusu tarihler arasında fındık
satışından en fazla gelir 2014-2015 döneminde elde edildi. Bu sezonda 217 bin 427
ton fındık satılarak 2 milyar 799 milyon 529
bin 618 dolar gelir elde edildi.
Gelir açısından 2015-2016 sezonu da 2 milyar doları aşarak yüzleri güldürdü. Bu sezonda 249 bin 681 tonluk ihracat karşılığında 2
milyar 280 milyon 112 bin 657 dolar kazanıldı. 2012-2013 sezonu ise 301 bin 193 tonla
miktar bazında en fazla fındık ihraç edilen
dönem oldu ve “300 bin ton ihracat” hedefi
aşılarak 1 milyar 750 milyon 439 bin 804 dolar gelir sağlandı.
“300 bin ton” hedefine en çok yaklaşılan
sezon ise 2010-2011 oldu. Bu sezonda 1
milyar 783 milyon 567 bin 588 dolar karşılığında 281 bin 330 ton fındık satıldı.
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip

Sevinç, 10 yılda gerçekleştirilen ihracat miktarlarının inişli çıkışlı grafik izlediğini söyledi.
Türkiye’nin 2000 yılından bu yana yıllık 220
ile 250 bin ton arasında fındık ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Sevinç, “Bu rakamlar
değişmiyor. Bu böyle sürdüğü müddetçe fındıktaki beklentileri karşılayabilmek mümkün
olmaz. Sadece 2012-2013 sezonunda serbest piyasa döneminde 300 bin tonu aşkın
tarihi bir satış oldu ama ondan sonra yine
200 bin ton seviyelerine geriledi” ifadesini
kullandı. Sevinç, 2018-2019 sezonundan
beklentilerinin 250-260 bin ton ihracat olduğunu kaydetti.

Hedef her sezon 300 bin tonu
aşmak
Sevinç, 2023 ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için üretimin artırılması gerektiğine

işaret ederek, “Verimliliği artırıp maliyeti
düşürerek üreticinin karlılığını artırmalıyız.
Dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli olarak artırmamız lazım” dedi.
Son 10 yıla bakıldığında inişli çıkışlı bir
tablonun söz konusu olduğunu dile getiren
Sevinç, “Bir sezon 300 bin ton gerçekleştirilirken bir sezon 200 binler düzeyine inmiş
miktar. Tonaj bakımından her zaman artan
trendi yakalamak arzumuz. Hedefimiz her
sezon 300 bin tonun üzerinde fındık ihracatı gerçekleştirmek” diye konuştu.

Fındık ve Mamulleri İhracatında İlk 10 Ülke (Aralık, Bin $)
Ürünler

2017

2018

Değişim (%) Pay (%)

İtalya

38.270

54.394

42,13

32,90

Almanya

28.398

33.045

16,36

19,99

ABD

6.096

9.072

48,82

5,49

Fransa

11.728

7.778

-33,68

4,70

Hollanda

7.796

5.860

-24,83

3,54

İsviçre

6.262

5.840

-6,74

3,53

İspanya

2.344

4.992

113,00

3,02

Kanada

12.781

4.467

-65,05

2,70

Fındık ihracatının yüzde 14,2’si
Giresun’dan

Polonya

3.668

4.153

13,24

2,51

4.802

3.464

-27,85

2,10

Giresun Ticaret Borsası Başkan Vekili
Hamza Bölük, 2018 yılı fındık ihracatının
yüzde 14,2’lik kısmının Giresun’dan yapıldığını bildirdi. Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçıları Birliğinin (KFMİB) açıkladığı
2018 yılında en fazla fındık ihracatı yapan
20 üye arasında Giresun’dan 6 firmanın yer
aldığını belirtti.
İlk 20 arasında Yavuz Gıda’nın 6’ncı, Yavuzkan Hazel Gıda’nın 9’uncu sırada bulunduğunu aktaran Bölük, listede Noor
Fındık’ın 11’inci, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık Sanayi’nin 17’nci, Karadere Tarım Ürünleri’nin 18’inci ve Feysa Gıda’nın
19’uncu sırada yer aldığını kaydetti.
Bölük, üyelerini başarılarından dolayı
kutlayarak, şöyle devam etti: “Camiamız
üyeleri 2018 yılı fındık ihracatının yüzde
14,2’lik kısmını tek başına Giresun’dan
yapma başarısını göstermiştir. İhracatımızın, fındık özel sektörüne teşvik bazlı ve
katma değerli ürün bazında yeni teşviklerin
getirilmesi, ayrıca sektörümüzün enerji ve
istihdam maliyetlerinin finanse edilmesi
durumunda dış girdi olmadan sağladığı
katkısının daha da artacağını kamuoyuyla
paylaşmak istiyoruz.”
Bölük, sürdürülebilir fındık tarımının Türkiye lehine dönüştürülmesi için fındık bahçelerinin yenilenmesi, arazi büyüklüklerinin rantabl hale getirilmesi, doğrudan gelir
desteğinin de alan bazlı değil, üretim bazlı
havza modeline dönüştürülmesini istediklerini kaydetti.
Giresun Ticaret Borsası’nda 2018 yılında 3
milyar 69 milyon 549 bin liralık işlem gerçekleştiğini de aktaran Bölük, bunun 2 milyar 960 milyon 242 bin 415 lirasını fındık
ve mamullerinin oluşturduğunu belirtti.

İlk 10 ülke toplam

122.145

133.066

8,94

80,49

Avusturya
Diğer ülkeler

36.925

32.256

-12,65

19,51

Genel toplam

159.069

165.321

3,93

100,00

Fındık ve Mamulleri İhracatında İlk 10 Ülke (12 AY, Bin $)
Ürünler

2016-2017

Almanya

2017-2018

Değişim (%)

Pay (%)

436.029

397.177

-8,91

24,26

İtalya

364.221

303.575

-16,65

18,55

Fransa

159.733

108.702

-31,95

6,64

71.383

67.505

-5,43

4,12

Kanada

78.729

59.458

-24,48

3,63

İsviçre

70.467

57.091

-18,98

3,49

Hollanda

Polonya

73.651

53.047

-27,98

3,24

Belçika

58.856

48.828

-17,04

2,98

64.167

46.900

-26,91

2,87

Avusturya
Çin Halk Cum.
İlk 10 ülke toplam
Diğer ülkeler

Genel toplam

55.392

45.490

-17,88

2,78

1.432.628

1.187.772

-17,09

72,56

430.133

449.169

4,43

27,44

1.862.761

1.636.941

-12,12

100,00

Fındık ihracatının genel ihracata oranı (%)
%3,5
%3,0
%2,5
%2,0
%1,5
%1,0

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

%0,0

2000

%0,5

Giresun Ticaret Borsası
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Genel Sekreterliklere Göre Fındık ve Mamulleri İhracatı (Bin $)
TEMMUZ
Mal Grupları

2017

12 AYLIK

2018

Değişim

KİB

88.740

75.431

İİB

56.555
6.974

DKİB
Diğer

Genel toplam

Pay (%)

Mal Grupları

2017

2018

Değişim

Pay (%)

-15,00

45,63

KİB

1.037.013

786.408

-24,17

48,04

79.368

40,34

48,01

İİB

687.690

668.127

-2,84

40,82

3.972

-43,04

2,40

58.711

95.103

61,98

5,81

6.800

6.549

-3,69

3,96

159.069

165.321

3,93

100,00

DKİB
Diğer

Toplam

79.347

87.304

10,03

5,33

1.862.761

1.636.941

-12,12

100,00

Mal GruplarıNA GÖRE Fındık ve Mamulleri İhracatı (Bin $)
TEMMUZ
Mal Grupları

2017

12 AYLIK

2018

Değişim

Pay (%)

Mal Grupları

2016-17

2017-18

Değişim

1.060.333

927.234

-12,55

56,64

799.018

704.468

-11,83

43,04

Pay (%)

İç Fındık

99.962

109.528

9,57

66,25

İç Fındık

İşlenmiş Fındık

58.565

55.490

-5,25

33,57

İşlenmiş Fındık

Kabuklu Fındık

346

73

-78,90

0,04

Kabuklu Fındık

2.133

3.381

58,53

0,21

Bitkisel Yağlar

197

230

16,81

0,14

Bitkisel Yağlar

1.278

1.859

45,49

0,11

159.069

165.321

3,93

100,00

1.862.761

1.636.941

-12,12

100,00

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM

Mal Grupları Bazında Fındık ve Mamulleri İhracatı (tON)
TEMMUZ
Mal Grupları

2016

12 AYLIK

2017

Değişim

Pay (%)

Mal Grupları

2016

2017

Değişim

İç Fındık

7.538

9.923

31,63

75,93

İç Fındık

158.373

159.871

İşlenmiş Fındık

1.595

3.145

97,17

24,07

İşlenmiş Fındık

110.005

Kabuklu Fındık

15

-

n/a

n/a

Kabuklu Fındık

677

Bitkisel Yağlar

-

-

n/a

n/a

Bitkisel Yağlar

9.148

13.067

42,84

100,00

Genel Toplam

Toplam

62 - 63

Pay (%)

0,95

57,06

118.768

7,97

42,39

1.175

73,57

0,42

150

360

139,26

0,13

269.205

280.174

4,07

100,00

Fındık ve Mamulleri İhracatında İlk 10 Ürün (2018, Bin $)

Fındık ve Mamulleri İhracatında İlk 10 Ürün (2018 TON)

Giresun Ticaret Borsası
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2017 İTİBARIYLA TÜRKİYE FINDIK ÜRETİM ALANLARI (HEKTAR)
İLLER

ALAN (ha)

Değişim

PAY

2016 İTİBARIYLA DÜNYA FINDIK ÜRETİM ALANLARI (HEKTAR)

ülkeler

Alan (Ha)

Giresun

117.729

%-0,06

%16,88

Türkiye

712.647

%0

%79,33

Ordu

227.121

0

%32,56

Samsun

89.370

-8,19

%12,81

İtalya

71.000

%1,06

%7,90

1.686

0

%0,24

İspanya

20.000

%-20

%2,23

65.485

0

%9,39

ABD

12.200

%6,44

%1,36

3.607

0

%0,52

Azerbaycan

21.000

%-5,38

%2,34

817

%7,22

%0,12

Gürcistan

23.000

%91,67

%2,56

Artvin

8.063

%-0,73

%1,16

Diğerleri

54.450

%36,13

%6,06

Düzce

62.706

%0,03

%8,99

Bolu

1.250

%900,00

%0,18

898.284

%0,53

%100,00

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

697.518

%-2,12

%100,00

Sinop
Trabzon
Rize
Gümüşhane

Toplam

Toplam

Değişim

* 2017 yılı rakamları
KAYNAK: Tarım Bakanlığı ve FAO

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