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başkan’dan

Giresun Ticaret Borsası

Değerli üyelerimiz,

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri olarak 
Giresun Fındığı üreticilerine ve tüccarına hizmet üretmek için yola 
çıktık ve çıktığımız bu yolda bizlere gösterilen güvene layık olmanın 
çabası içindeyiz. 

Öncelikle bilmenizi isterim ki Borsamız geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da Giresun için çalışan ve üreten, proje geliştirme yeteneği 
ile öne çıkan güzide bir kurum olmaya devam edecek. Bu yeni 
dönemde geniş katılımla karar alan; düşünen ve tartışan, sonuç 
odaklı bir yönetim sergilemeye özen göstereceğiz. Tüm üyelerimizi 
kucaklayan bir bakış açısıyla çalışacağız ve Borsamızı büyük 
hedeflere taşımaya devam edeceğiz.  

Verimlilik ve katma değer odaklı projeler geliştirerek bu projelerin 
hayata geçmesini sağlayacağız. Sadece üyelerimize değil başta 
Giresun’umuz olmak üzere halkımıza ve ülkemize faydalı olacak 
işlere imza atmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu anlayışla 
çıktığımız yolda ekip arkadaşlarımızla hazırladığımız yeni dönemin 
yol haritasında önceliğimiz stratejik planımızın devreye konulması 
olacak. Bunun için dış paydaş analizlerimiz yapılmış durumda. 

Devam eden projelerin rasyonellik ölçüsünde sürdürülebilirliğini 
sağlarken yeni mega projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde 
olacağız. Bu konuda kendimize birtakım öncelikler belirledik. 
Fındık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlayacak, üyelerimizin iş 
kapasitesini ve Borsa uygulamalarını geliştirecek ve en önemlisi de 
Borsanın toplumsal faydasını artıracak projelere öncelik vereceğiz. 

Planladığımız faaliyetlerin başında Giresun Fındığı’nın marka 
haline gelmesi ve değerinin anlaşılması amacıyla e-ticaret sitesinin 
kurulması yer alıyor. Bunun yanında kentimizin doğu ve batı 
bölgelerinde iki adet fındık satış noktası oluşturacağız. 

Lisanslı depoculuk girişimimizi devlet büyüklerimizin de desteğini 
alarak yeni tesisler ile genişletmek hedefindeyiz. Ortak olduğumuz 
ürün ihtisas borsasının çalışmalarında aktif rol oynamayı sürdürürken 
Fındık Spot Borsası’nın gelişimi ve işlem salonumuzun daha aktif 
hale gelmesi için de çalışmalarımız devam edecek.

Giresun Fındık Müzesi’ni de ilimize kazandırmak için var gücümüzle 
hareket edeceğiz. Hem ilimiz turizmine hem de fındık tarımına 
hizmet edecek bu projenin fındığın başkenti olma vizyonumuza çok 
önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Bundan önce olduğu gibi tüm paydaşlarımız ile işbirliğine açığız. 
Güzel şehrimiz ve ülkemiz için çok başarılı projelere imza 
atacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yeni dönemin borsamız için 
hayırlı ve verimli olmasını diliyorum. 

BORSAMIZI ZİRVEYE TAŞIYACAK
PROJELERİMİZ YOLDA

Ertaç Öztürk
GİRESUN TİCARET BORSASI

MECLİS BAŞKANI
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Cumhurbaşkanı 100 günlük programını açıkladı

devlet katma değerli üretimi desteklemeli

içindekiler
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vE üCRETSİZ DAĞITIlIR.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

 YER AlAN İmZAlI YAZIlAR,
YAZARlARIN KİşİSEl GöRüşlERİDİR,

GİRESUN TİCARET BORSASI’NI BAĞlAmAZ.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

YER AlAN YAZIlAR vE FOTOĞRAFlARIN 
hER TüRlü TElİF hAKKI

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

DAhİ İKTİBAS EDİlEmEZ.

20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 

düzenlenen toplantıda 100 günlük icraat programını açıkladı.

Fındık konusunda engin bilgi ve deneyime sahip olan Ahmet Hamdi Akşen, genç yaşında 
oldukça büyük başarılara imza atmayı başarmış. GTB Yönetiminde de yer alan Akşen, devletin 
fındıkta katma değerli ürün üretenleri yüksek düzeyde desteklemesi gerektiğini belirtiyor.
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GTB’DEN

Giresun Ticaret Borsası’nın yeni 
yönetimi, projelerini tanıtmak 
için basın karşısına çıktı. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Yaşar İbaş, 
3 Nisan tarihinde yapılan ve 3 
listenin yarıştığı seçimlerin büyük 
bir olgunluk ve demokrasi şöleni 
havasıyla gerçekleştirildiğini 
belirterek “Bu seçimin sonucunda 
üyelerimizin teveccühleri onlara 
hizmet üretmek ve gerçekleştirmek 
üzere bizlere nasip oldu. 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyeleri adına 
bizlere emanet edilen bu görev 
ve sorumluluğu gururla ve 
heyecanla üstlenmiş bulunuyoruz. 
Önümüzdeki çalışma dönemi 

GTB’NİN yeNİ yÖNeTİMİ 
PROJeLeRİNİ BASINLA PAyLAŞTI
Giresun Ticaret Borsası’nın proje üretme kabiliyetini yeni dönemde tüm meclis üyelerinin de 
ortak aklı ile daha yukarı seviyelere çıkaracaklarını belirten GTB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
İbaş, “Üyelerimizin bize gösterdiği güveni boşa çıkarmadan, Giresun Ticaret Borsası ve grup 
şirketlerini zirveye taşıyacağız” dedi.

boyunca bu önemli görevi en 
iyi şekilde yerine getirmenin ve 
bizlere gösterilen güvene layık 
olmanın çabası içinde olacağız” 
dedi.
Yeni dönemde üyeleri kucaklayıcı 
daha geniş katılımlı, daha 
üretken, düşünen, tartışan, sonuç 
odaklı ve takım ruhu zihniyeti ile 
hedefleri büyük borsa olmaya 
devam edeceklerini belirten 
Başkan İbaş, “Üyelerimizin 
bize gösterdiği güveni boşa 
çıkarmadan, Giresun Ticaret 
Borsası ve grup şirketlerini daha 
önceden de söylediğimiz gibi 
zirveye taşıyacağız” diye konuştu.
Giresun Ticaret Borsası’nın 

kurumsal kimliğini önceden olduğu 
gibi iline hizmet üreten ve proje 
üretme kabiliyetini yeni dönemde 
tüm meclis üyelerinin de ortak aklı 
ile daha yukarı seviyelere taşıma 
gayreti ve arzu içinde olduklarını 
kaydeden Başkan Yaşar İbaş, şu 
görüşleri dile getirdi: 
“Dediğimiz gibi Giresun Ticaret 
Borsası, bu şehrin ortak fayda 
kuruluşlarının önde gelenlerinden 
biri. 1926 yılında kurulmuş 92 
yıllık asırlık bir çınar ve ilimiz ve 
ülkemiz ekonomisine hizmet eden 
köklü bir kurum, üreticisinden 
tüccarına, karar vericisinden 
tüketicisine kadar fındık tarımının 
tüm paydaşları için düşünen ve 



çalışan bir organizma bir borsa.
Bu yeni dönemde de, fındık 
üretiminde verimlilikten, ticarette 
katma değere kadar her safhada 
iyi ilişkiler, yapıcı siyaset ve 
pozitif yaklaşım geleneğimizle, 
üyelerimiz ve ülkemiz için fayda 
üretmeye, sektörümüzü el birliğiyle 
büyütmeye kararlıyız. Çözüm 
üreten, proje geliştiren, projelerin 
hayata geçmesini sağlayan 
iş odaklı anlayışımızı bu yeni 
dönemde kurumsal kültürümüzle 
aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”
Bölgesinde ve fındık sektöründe 
geçmişten gelen misyonu ile 
TOBB tarafından akredite edilen 
(A) sınıfı borsa olarak fındık 
sektörünün gelişmesine yönelik 
çalışmaların artarak devam 
edeceğini belirten Başkan 
İbaş, önümüzdeki dönem için 
planlanan öncelikleri şu şekilde 
sıraladı: Fındık sektörünün 
gelişimini ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak. Üyelerimizin etkinliğini 
ve iş kapasitesini geliştirmek. 
Borsa hizmetlerini ve piyasa 
uygulamalarını geliştirmek. 
Borsanın kurumsal etkinliğini, 
değerini ve toplumsal faydasını 
artırmak. 
3 Yeni projeleri olduğunu dile 
getiren İbaş, “E-Ticaret projemiz 
var Avrupa Birliği destekli. Avrupa 
Birliği bu tür projelere 60 ile 
150 bin Euro arasında destek 
veriyor. Ürünü hem daha kolay 
satabilmek, erişe bilirliğini daha 
kolaya indirebilmek ve ürünü 
daha fazla satabilmek, sektör 
temsilcilerinin ürününü satabilmek 
adına önemli bir proje” dedi.

Giresun kalite fındık borsa 
garantili satılacak 
Bazı illerde Giresun kalite diye 
farklı fındıkların satıldığını ifade 
eden İbaş, “Bugün piyasada 
Giresun kalite olmayan ama 
Giresun kalite olarak satılan çok 
fazla ürün var. Bu direk Giresun 
kalite fındığı satabilmek adına 
güzel bir proje” şeklinde konuştu. 
“Bizim derdimiz Giresun fındığını 

en iyi fiyata satabilmek” diyen 
İbaş şöyle devam etti: 
“Satılan fındık tamamen borsa 
garantili Giresun kalite fındık 
olacak. Yani levant kalite 
fındığı bir yere gittiğinizde size 
Giresun fındığı diye satabiliyor. 
Giresun kalite fındığının aynı 
fındık olduğunu kim bilir? Bir 
başka ile gittiğinizde bu fındık 
Giresun kalite fındıktır der 
anlamazsınız ama burada bir 
borsa var ve bu fındıklar borsanın 
garantörlüğünde satılacak. Sektör 
temsilcilerinin fındığı borsa 
garantisi ile satılacak.”

Fındığın müzesi kurulacak 
Fındık müzesi için bir proje 
hazırladıklarını kaydeden İbaş, 
Rize’deki çay müzesini örnek 

göstererek “Fındık Müzesi için bir 
arazi arayışımız var. Müzenin 
ilin iç kısmında olması bir anlam 
ifade etmez mutlaka sahil boyunda 
olması lazım. Biz hem de adaya 
çok yakın olması, hem ada turizmini 
destekleyici olacağından dolayı 
eski çöp alanın olduğu yerden 
30 dönümlük bir arazi talebimiz 
olacak. TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, bu proje konusunda 
destekçi olduğunu söyledi. Milli 
Savunma Eski Bakanımız ve 
Giresun Eski Milletvekilimiz Nurettin 
Canikli’ye de bu projeler ulaştırıldı. 
Kalkınma Bakanlığı destekli bir 
proje olacak. Aynısını Rize’de çay 
müzesi olarak yaptılar ve yaklaşık 
15 Milyon liralık projeydi. Biz 
de Giresun’a böyle bir projeyi 
kazandırmak istiyoruz” dedi.

GTB Başkanı İbaş: “Bizlere emanet edilen bu görev ve sorumluluğu 
gururla üstlenmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu önemli görevi 
en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içinde olacağız” dedi.
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Giresun Ticaret Borsası’ndan 
Giresun Belediye Başkanı’na 
Ziyaret
Yeni seçilen Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar İbaş ve Meclis Başkanı 
Ertaç Öztürk ile yönetim 
kurulu ve meclis üyelerinden 
oluşan bir heyet Giresun 
Belediye Başkanı Kerim 
Aksu’yu makamında ziyaret 
ettiler. Gerçekleşen nezaket 
ziyareti esnasında birçok konu 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu. Karşılıklı iyi dilek ve 
temennilerin ardından ziyaret 
sonlandı. 

Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaşar İbaş, Meclis Başkanı Ertaç 
Öztürk, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Kahraman ve Meclis Üyesi 
Halis Özkaya ile Genel Sekreter 
Eren Nizam’dan oluşan heyetimiz, 
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

yeNİ yÖNeTİMİN ZİyAReTLeRİ
Giresun Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Cevdet Coşkun’a nezaket ziyareti

Cevdet Coşkun’a nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. 
Güre Yerleşkesindeki Rektörlük 
Binasında gerçekleşen ve gündeme 
ilişkin konuların ele alındığı 
görüşmede özellikle, Giresun’un 
en önemli geçim kaynağı olarak 

kabul edilen fındık konusu üzerinde 
duruldu. GRÜ Fındık Eksperliği 
bölümü üzerinden fındıkla ilgili 
geleceğe yönelik ortak çalışma 
yapılması noktasında görüş 
birliğine varılan toplantıda iki 
kurum arasında bu hususta protokol 
yapılması kararlaştırıldı. Giresun 
Üniversitesi’ne her zaman her 
platformda desteğimizin geçmişte 
olduğu gibi bugünde süreceğini 
belirten Yönetim Kurulu Başkanımız, 
gelecek dönemde TÜBİTAK-
MAM Gıda Enstitüsü ile ortaklaşa 
yapılacak Fındık Ar-Ge ve İnovasyon 
Merkezi’ni hep birlikte İlimize ve 
Ülkemize katma değer yaratan 
bir kurum haline getirmek için 
işbirliği içinde çalıştırmaya yönelik 
birliktelik vurgusu yaptı. Başkan 
İbaş, “Üniversitemiz ile her alanda 
iş birliğine ve İlimizin gelişimine 
yönelik çalışmalar yapmak için 
gayret içerisinde olacağımızın 
bilinmesini isteriz” dedi. 



Giresun Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar 
İbaş, Meclis Başkanımız Ertaç 
Öztürk, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Kahraman ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi 
Akşen tarafından karşılanan 
Sayın Valimize, Yönetim Kurulu 
Başkanımız tarafından geçtiğimiz 
günlerde TÜBİTAK MAM ile yapılan 
Fındık Ar-Ge Merkezi ve Fındık 
Kurutma Prototipi Projesi hakkında 
bilgi sunumu gerçekleştirildi. Yine 

Giresun Valiliği bürokratlarından; 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Ömer Tekin, Bilgi İşlem Şube 
Müdürü Cahit Akdoğan, İl İdare 
Kurulu Müdürü Kenan Anapa ve 
Hukuk İşleri Şube Müdürü Necati 
Apaydın, Yeni Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yaşar İbaş’a hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdiler. 
Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin 
ardından, Başkanımız Yaşar İbaş 
nazik ziyaretlerinden ötürü ilimiz 
bürokratlarına teşekkür etti.

Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları’ndan Borsamıza ziyaret

Giresun Valiliği Bürokratları

GİReSUN VALİSİ BORSAMIZDAyDI

Fındık Lisanslı Depo ve Spot 
Borsası’nın şu andaki işleyişi 
hakkında karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. Bunun yanında Giresun 
Kalite Fındığın daha iyi şartlarda 
tüketici ile buluşturulması ile ilgili 
e-ticaret ve büyük metropollere 
dönüş istikametinde fındık satış 
evleri yapılması hususunda destek 
istendi. Yine yeni dönemde 
Giresun Fındık Müzesi konusunda 
ilgili Bakanlıklara proje sunulması 

ve destek istenmesi konusunda Sn. 
Valimize bilgi paylaşımı yapılarak, 
görüşme karşılıklı iyi niyet ve 
dileklerle sonlandırıldı. Sn. Valimize 
ziyaretleri ve destekleri için çok 
teşekkür ediyoruz. 
3 Nisan 2018’de yapılan seçimle 
göreve gelen Giresun Ticaret 
Borsası Başkanı İbaş ve Yönetimine 
hayırlı olsun dileklerinde bulunan 
Vali Sarıfakıoğulları, Borsanın 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
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TÜBİTAK-MAM İLe PROTOKOL 
İMZA TÖReNİ GeRçeKLeŞTİ

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Yaşar İbaş, Meclis Başkanımız 
Ertaç Öztürk, Genel Sekreter 
Eren Nizam ve AB Projeleri 
Koordinatörü Erdal Suat Başkan; 
TUBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü ile 
iş birlikteliğinde gerçekleştirilecek 
ve Borsamız yerleşkesinde 
yapılacak “Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanıldığı 
Yenilikçi Pilot Ölçekli Fındık 

kurutma tesisi ve Gıda Test / 
Analiz Laboratuvarının” Protokol 
imza törenine katıldılar. İmza 
Töreni esnasında Başkanımız 
Yaşar İbaş “Avrupa Birliği 
entegrasyonu dahilinde açılan 
IPA 2 proje desteği kapsamında 
gerçekleşecek bu projenin 
Giresun ayağı 3 milyon Euro’luk 
bir projedir. Projenin şehrimize 
kazandırılmasında saygıdeğer 

hemşerimiz, TÜBİTAK MAM 
Gıda Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Cesarettin Alaşalvar beyefendinin 
büyük gayret ve emeği vardır. 
Kendisi, bizleri bu projeye uygun 
görüp ortak olmamıza vesile 
olmakla kalmamış, projenin 
olgunlaşmasında ve bu aşamaya 
gelmesinde bizleri hiç yalnız 
bırakmayarak desteğini hiç 
esirgememiştir. Bu bağlamda 
Sayın Alaşalvar başta olmak 
üzere projede emeği olan eski 
Başkanlarımız Mustafa Karadere, 
Mustafa Demirci ve Temel 
Yanıkoğlu ile Giresun Ticaret 
Borsası ekip arkadaşlarıma 
teşekkürü bir borç bilirim. 
Yapılacak tesislerin İlimiz ve 
Bölgemiz ekonomisine hayırlı, 
bereketli kazançlar getirmesini 
temenni ediyorum.” İfadelerini 
kullandı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar 
İbaş, Protokol çerçevesinde 
Borsamızı ve yapacağımız 
yeni projeleri tanıtıcı sunum 
gerçekleştirdiler. 

Protokol imza töreni esnasında TÜBİTAK-MAM Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’a Giresun fotoğrafı ve Borsamızın 
Tarihçe kitabı hediye edildi.

Fındık kurutma tesisi ve Gıda Test / Analiz Laboratuvarının 
Protokol imza törenine katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.



15.05.2018 tarihinde 
gerçekleştirilen TOBB’nin 74. 
Genel Kurulu neticesinde, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Yaşar İbaş, 
TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Üyesi olarak seçilmiştir.  TOBB 
Genel Kuruluna, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yaşar İbaş, Meclis 
Başkanımız Ertaç Öztürk ve TOBB 
Delegelerimiz Hamza Bölük, Niyazi 
Gürsoy ve Ünal Şensoy ile Genel 
Sekreter Eren Nizam’dan oluşan 
heyetle katılım sağlanmıştır. 

04.05.2018 tarihinde, Giresun 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Ertaç Öztürk Başkanlığında 
ilk olağan meclis toplantısını 

yÖNeTİM KURULU BAŞKANIMIZ 
yAŞAR İBAŞ KONSey ÜyeSİ SeçİLDİ

yeNİ MeCLİSİMİZLe İLK OLAĞAN 
MeCLİS TOPLANTISI GeRçeKLeŞTİ

gerçekleştirdi. Toplantının 
başında, yeni meclis üyelerinin 
oryantasyonu kapsamında 
yönetici el kitapları dağıtıldı. 

Daha sonra Genel sekreter Eren 
Nizam, meclis üyelerine yönetici 
el kitabındaki bilgiler, Borsamızın 
tarihçesi ve işleyişi, bugüne kadar 
gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği 
projeler ve yapılan çalışmalar 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 
Akabinde, Borsamızın iştiraki 
olan Giflidaş şirket müdürü Erdal 
Suat Başkan, Lisanslı depo ve 
spot borsanın işleyişi ve bugüne 
kadar gerçekleşen şirket faaliyetleri 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 
Son olarak Borsa Giresun Aracılık 
Hiz. A.Ş. şirketinin sorumlu 
personeli Levent Şahin şirket işleyişi 
ile yine bugüne kadar gerçekleşen 
şirket faaliyetleri ve istatistikleri 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 
Sunumların ardında meclis 
olağan gündeminin görüşülmesine 
başlandı. 



10 - 11

GTB’DEN

çOCUK GÖZÜyLe FINDIK Ve 
GİReSUN KONULU ReSİM yARIŞMASI 
ÖDÜL TÖReNİ Ve SeRGİSİ

Giresun Ticaret Borsası’nın 
düzenlediği, Giresun Belediyesi ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
desteklenen “Çocuk Gözüyle 
Giresun ve Fındık” konulu ilkokullar 
arası resim yarışması sonuçlandı. 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yaşar İbaş yaptığı 
açılış konuşmasında, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
‘Sanatçılar ışığı erken görür’ 
sözünü hatırlatarak, sanata ve 
sanatçılara gereken desteği 

sağlamanın önemini vurguladı.  
Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, 
bu güzel yarışmayı düzenleyen ve 
emeği geçen herkesi kutladığını 
ifade etti. Belediye Başkanı Kerim 
Aksu, “Çocuk Gözüyle Giresun ve 
Fındık” konulu resim yarışmasına 
katılan tüm öğrencileri öncelikle 
tebrik ettiğini belirterek; “Giresun 
Türkiye’nin en güzel kentlerinden 
biridir. Fındığı ise dünyanın 
en kalitelisidir. Giresun havası 
temiz, insanı güzel, özgürlüklerin 

kentidir. Aynı zamanda bir 
sanat kentidir. Sanat hepimizin 
ortak dilidir. Bu çocuklarımızın 
yeteneklerini geliştirip, önemli 
sanat eserleri ortaya çıkarmasını 
diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Ticaret Borsamıza bu yarışmayı 
düzenledikleri için teşekkür 
ediyorum. Öğretmenlerimize 
ve sevgili öğrencilere başarılar 
diliyorum” dedi.  Yarışmada 
sergilemeye layık görülen ve 
derece alan resimler Giresun 
Atatürk Meydanı’nda sergilenirken, 
dereceye giren öğrencilere ödülleri 
verildi. 
Birinci Duroğlu Şehit Zafer Konak 
İlkokulu öğrencisi İremsu Engin’in 
ödülünü Belediye Başkanı Kerim 
Aksu, ikinci Keşap Cumhuriyet 
İlkokulu öğrencisi Emir Nabi 
Zıvalı’nın ödülünü Milli Eğitim 
Müdürü Necati Akkurt, üçüncü 
Namık Kemal İlkokulu öğrencisi 
Nisanur Dutal’ın ödülünü Borsa 
Başkanı Yaşar İbaş ve jüri özel 
ödülüne layık görülen 19 Eylül 
İlkokulu öğrencisi Cansın Sarı’nın 
ödülünü ise Borsa Meclis Başkanı 
Ertaç Öztürk verdi.
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INNOFOOD PROJeMİZ HAKKINDA 
BİLGİLeNDİRMe TOPLANTISI 
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Cesarettin 
Alaşalvar, Borsamızın TÜBİTAK 
MAM Gıda Enstitüsü ile 
yürütmüş olduğu INNOFOOD 
(Gıda Yenilikçilik Merkezi) 
Giresun Gıda Test ve Analiz 
Laboratuvarı ve Taşınabilir 
Fındık Kurutma Prototip Tesisi 
hakkında yürütülecek çalışmalar 
hakkında Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yaşar İbaş ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine bilgi sunumu 
gerçekleştirdi. Sunum çerçevesinde 
TÜBİTAK MAM’IN yapmış 
olduğu çalışmalar, Borsamızın 
yerleşkesinin bulunduğu alanda 
yapılacak Ar-Ge Merkezi ve 
Kurutma Prototipinin ne türden 
çalışmalar yürüteceği ve hangi 
ürünler konusunda araştırmalar 
geliştireceği konusunda karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Sürdürülebilir bir fındık tarımı için 
bölgemizde yapılması gerekenler 
ve Türk tarımının yakalaması 
gereken inovasyon hakkında görüş 
paylaşımları yapıldı. Yerleşkemize 
yapılacak tesisin şu an için teknik 
müşavirlik ihalesinin açıldığı, bu 
yıl içerisinde inşaat ihalelerinin 

Bir süre önce yapılan Oda ve 
Borsa seçimlerinin ardından görev 
dağılımını yapan Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız 
Yaşar İbaş, Meclis Başkanımız 
Ertaç Öztürk ile yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet Giresun 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 
ettiler. 
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu, Meclis Başkanı 
Ahmet Anaforoğlu ile yönetim 
kurulu üyelerinin hazır bulunduğu 
ziyarette, Giresun Fındığı üzerine 

tamamlanmasına müteakip 2019 
yılının ilk çeyreğinde temel atma 
aşamasına geleceği yönünde 
görüş birlikteliğine varıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar 
İbaş: “Tesisin ilimize, ülkemize ve 
özellikle fındık tarımına yenilikçi, 
katma değeri yüksek ürünler 
geliştirmesi birinci hedefimiz.  
Özellikle bölgemizde sürdürülebilir 
bir fındık tarımını teşvik etmek 
için yeni, katma değeri yüksek 
ürünler üretmemiz lazım, Giresun 
Kalite fındığı değerli kılacak 
projeler geliştirmemiz lazım. 
Bunun için de Ar-Ge’ye bütçe 

ayıran, zaman ayıran kurumlar ve 
bireyler olmamız lazım. Giresun 
Ticaret Borsası kurumsal kimliği 
ile birlikte Allah nasip ederse 
bunu da başaracak güçte ve 
vizyondadır. Bunun için elimizden 
geleni yapacağız ve bir ayağımız 
bu işler için hep Ankara’da 
olacak. Tekrar ben sayın hocama 
Giresun’a kazandırmış olduğu 
bu proje için teşekkür ediyorum. 
Fındıkta yeni şeyleri konuşmak 
üzere kendileri ile birlikte devamlı 
irtibatta olacağız.” dedi ve 
görüşmeler karşılıklı iyi dileklerle 
sonlandırıldı. 

GİReSUN TİCAReT Ve SANAyİ ODASI’NA ZİyAReT
ortak projeler geliştirilmesi konusu 
ana gündem oldu. 
Giresun Ticaret Borsası Başkanı 
Yaşar İbaş; ”Giresun’da Fındık 
Müzesi’ni açmak adına projenin 
yatırıma dönüşmesini hedefliyoruz. 
Giresun, fındığın başkenti 
olmasından dolayı böyle bir 
projeye fazlasıyla ihtiyacı var. 
Her kesim ile projemizi paylaştık 
ve destek aldık, sizlerle bu süreci 
sürdürmeyi arzuluyoruz.” dedi. 
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu ise; “Giresun 

Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
her zaman ortak çalışmaya açığız. 
Giresun fındığın başkenti ve özel 
bir mamule sahip olmasından 
dolayı korunması ve Giresun 
Kalite Fındığın markalaşmasının 
sağlanması zaruridir. Bugün 
Giresun genelinde dahi levant kalite 
fındık üretimi artmakta, tüketimde 
ise Giresun kalite diyerek tüketici 
kandırılmaktadır. Bu Giresun kalite 
fındık için iyi bir durum değildir. Bu 
konuda ortak bir eylem politikası ve 
süreci oluşturmamız elzemdir.” diye 
konuştu. 
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FOTOĞRAF yARIŞMALARIMIZ SÜRÜyOR
Giresun Ticaret Borsası (GTB) 
tarafından düzenlenen “Giresun 
ve Fındık” konulu fotoğraf 
yarışmaları her yıl düzenli 
olarak devam etmektedir. 2015 
ve 2016 yılında düzenlediğimiz 
“Giresun ve Fındık” konulu 
fotoğraf yarışmasını 11 Nisan 
2018 tarihinde duyurduğumuz 
“Dört Mevsim Giresun ve Fındık” 
konulu yarışma ile daha çok ve 
iyi fotoğraflar geleceğini ümit 
ediyoruz. Yeni yarışma süresini 
1 yıla uzatarak dört mevsimde 
fındık ve Giresun’un tanıtımı için 
verimli geçeceği inancındayız. 
Yarışma için son başvuru tarihi 
8 Nisan 2019’dur. 

Gerçekleşen Yarışmalar  
2015 yılında Giresun’da 
faaliyet gösteren Gezfod ve 
Gifod fotoğraf derneklerinin 
ortaklığı ile düzenlediğimiz 
yarışmaya 66 fotoğraf sever 
katıldı. Yarışmada birinciliği 
Hülya Tosun, ikinciliği Şeref 
Akçay üçüncülüğü ise Erhan 
Aydın kazandı. Jüri özel 
ödülünün Kemal Özkılıç’a 
verildiği yarışmada Emre 
Bostanoğlu iki, Kemal Özkılıç 
ve E. Ferruh Gürsel birer eser 
ile mansiyona layık görüldü. 
Yarışmada dereceye giren ve 
sergileme ödülü alan Fotoğraflar 
16-20 Kasım 2015 tarihleri 
arasında Can Akengin Sanat 
Galerisinde sergilendi.
 2016 yılında düzenlenen 
yarışmaya yaklaşık 130 eser 
katılırken 32 adet fotoğraf ödül 
kazandı ve sergilemeye değer 
bulundu. Yarışmada Birinciliği 
Engin Ayyıldız, İkinciliği 
Erhan Aydın ve Üçüncülüğü 
Faruk Gamlıoğlu kazanırken, 
3 mansiyon ödülü ise Turgut 
Ayar, Zeliha Begöz ve Engin 
Ayyıldız’ın oldu. GTB Özel 
Ödülü’ne ise Kemal Özkılıç’ın 
fotoğrafı seçildi.
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GİReSUN’UN BALIKLI çİĞ PANCAR 
SARMASI ‘SUŞİ’ye RAKİP OLDU

yAyLALARDA MeVZUATA AyKIRI yAPILAŞMAyA İZİN VeRİLMeyeCeK

Giresun’da 42. Turizm Haftası 
münasebeti ile yöresel yemekler 
yarışması düzenlendi. Giresun 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Uygulama Oteli’nde gerçekleşen 
yarışmada Giresun’a özel yemekler 
yarıştı.Dünya vejetaryen mutfağının 
temsilcileri arasında gösterilen 
Giresun mutfağından çıkan 18 
yemeği tadan jüri üyeleri birbirinden 
lezzetli olan yemeklerin en iyisini 
seçmekte oldukça zorlandı. Yemekler 
arasında en dikkat çeken ise 
Japonlar’ın ünlü yemeği çiğ balık ile 
yapılan Suşi’ye benzeyen ‘Balıklı çiğ 
pancar dolması’ oldu. 18 yemeğin 
katıldığı yarışmanın sonunda ise 
balıklı çiğ pancar sarması ile Canan 
Öz birinci, mendek çorbası ile 
Emine Ekiz ikinci, ısırgan yağlaşı 
ile de Güler Özlem üçüncü oldu. 
Yarışma da dereceye girenlere 
ise ödüllerini Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğılları ile eşi Dr. Serpil 
Sarıfakıoğulları verdi.

Giresun Valiliği Toplantı Salonu’nda 
26 Temmuz Perşembe günü saat 
14.00’da gerçekleştirilen toplantıya; 
Giresun Belediye Başkanı Kerim 
Aksu, Vali Yardımcıları Recep 
Uzal ve Metin Maytalman, İl 
Jandarma Komutanı J.Alb. B.Murat 
Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri 
Aktaş, belediye başkanları ve ilgili 
kurum amirleri katıldı. Toplantıda; 
ülkemizdeki ruhsatsız veya ruhsat 
ve eklerine aykırılık teşkil eden 
yapılarla ilgili yaşanan sorunların 
giderilmesi için imar barışının 
sağlanmasının amacıyla 18 
Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7143 sayılı 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun’un 16 ncı maddesiyle 
3194 sayılı İmar Kanununa 
eklenen hükümlerin yaylalarda 
uygulanmasına yönelik yaşanacak 
tereddütlerin giderilmesi ve 
yapılacak işlemlerle ilgili konular ele 
alındı.
Turizm, tarım ve hayvancılık sektörü 
için önem arzeden ve kadimden beri 
yayla olarak kullanılan alanların 
korunmasının yasal mevzuat 
gereği olduğuna dikkat çeken Vali 
Sarıfakıoğulları, İçişleri Bakanlığı 
tarafından 7143 sayılı kanunla 
belirlenen 31 Aralık 2017 tarihinin 
dikkate alınarak, kapsama giren 
alanlarda bu tarihten sonra kaçak 
ve imara aykırı yeni yapılaşmaya 
müsaade edilmemesi yönünde 

kesin talimatının bulunduğunu bu 
nedenle 31 Aralık  2017 tarihi göz 
önünde bulundurularak yaylalarda 
mevzuata aykırı yeni yapılaşmaya 
kesinlikle müsaade edilmemesine 
yönelik her türlü tedbirin alınması, 
ilgili kurumlarca takibinin titizlikle 
yapılması ve aksine davrananlar 
hakkında tereddüt edilmeksizin 
yasal işlemin tesisi edilmesi talimatı 
verdi.
Toplantıda belediye başkanları 
tarafından uygulamada 
karşılaşılabilecek sorunlar ve 
tereddütler dile getirilirken, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından imar barışının amacı 
ve yapı kayıt belgesinin sağladığı 
haklar konusunda toplantıya 
katılanlara bilgi sunumu yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
100 günlük iCraat 

programını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen toplantıda 100 günlük icraat programını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 100 günlük icraat prog-
ramı tanıtım toplantısına katıldı. 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ve 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin önü-
müzdeki 100 günde gerçekleştirece-

ği icraat ve projelerin tanıtıldığı prog-
ramda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ve tüm Bakanlar da hazır 
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
programda, gerçekleştirilecek pro-
jelerden bazılarını da açıkladığı bir 
konuşma yaptı.

“Türkiye, yönetim sistemi
arayışında tarihî bir
dönüşümü başarıyla
tamamladı”
Konuşmasının başında, Türkiye’nin, 
yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip 
yönetim sistemi arayışında, tarihi bir 
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dönüşümü başarıyla tamamladı-
ğını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Geçmişteki örnekle-
rinden farklı olarak bu dönüşüm 
tamamen demokratik sistem 
içinde gerçekleşmiştir. Milletimizin 
bizatihi kendisinin, onun temsil 
mercii olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ve siyaset kurumunun 
iradesiyle hayata geçen yeni 
yönetim sistemimizin, demokrasi 
tarihimizin zirvesini oluşturduğuna 
inanıyorum. Darbeler, muhtıralar, 
türlü müdahaleler, geriye doğru 
baktığımızda pek çoğunu üzüntüy-
le karşıladığımız nice acı hadisele-
rin ardından böyle bir demokratik 
olgunluğa erişmiş olmamızı, en 
büyük kazanımımız olarak görüyo-
rum” değerlendirmesinde bulundu.

Sultan Alparslan’ı, Süleyman 
Şah’ı, Ertuğrul Bey’i ve Osman 
Gazi’yi, Murat Hüdavendigar’ı, 
Fatih Sultan Mehmet’i, Yavuz 
Sultan Selim’i, Sultan 2. 
Abdülhamid’i, Cumhuriyetin banisi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
Adnan Menderes’i ve Turgut 
Özal’ı hayırla yâd ettiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Amacımız, ecdadımızdan aldı-
ğımız emaneti daha da yükseğe 
çıkartarak gelecek nesillere aktar-
maktır. Bugünkü proje toplantımızı, 
işte bu yolda atılmış küçük ama 
önemli adım olarak görüyorum” 
diye ekledi.

“2019-2023 dönemine
ilişkin stratejik plan
çalışmalarımıza başladık”
 “Meclis’te ettiğimiz yeminle birlik-
te sistemin fiilen işlemeye başla-
dığı 9 Temmuz gününden beri, 
gerek şahsım gerek bakanlarım 
yoğun bir mesai içindedir” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir 
yandan yeni yönetimin mimarisini 
oluşturuyor, diğer yandan mille-
timize verdiğimiz sözleri hayata 
geçirecek programları, projeleri 
hazırlıyoruz. Tüm bunları, devlet 
işlerinde, millete sunulan hizmetler-
de en küçük bir aksamaya meydan 
vermeyecek şekilde yürütüyoruz. 
Anayasa değişikliğine uygun şekil-
de, yeni sisteme geçişin gereği ola-
rak ilga edilmesi gereken kanunları 
yürürlükten kaldırdık, bunların 
yerini alacak Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri’ni de yayımlamaya 
başladık” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Bugün de 
ilk 100 günlük icraat programı-
mızı milletimizle paylaşıyoruz. 
Orta vadeli programı Ağustos 
ayı sonuna kadar kamuoyuna 
ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-

2023 dönemine ilişkin stratejik 
plan çalışmalarımıza başladık. 
Kasım ayı sonuna kadar bunu 
da tamamlamayı hedefliyoruz. 
100 günlük icraat programımızın 
koordinasyonunu Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay 
yürüttü. Bakanlarımızın her biri, 
kendi alanlarıyla ilgili tüm proje-
leri, planları, Cumhurbaşkanlığı 
manifestosunda ve AK Parti seçim 
beyannamesinde yer alan taahhüt-
lerimizi baştan sona gözden geçir-
diler. Bunlardan, 100 gün içinde 
yapacaklarımızı maddeler hâlinde 
listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir 
araya getirdik. Aslında ilk 100 
günde tamamlanacak proje sayısı 
binin üzerindedir. Biz bunlardan 
daha önemli ve öncelikli gördüğü-
müz 400’üne, milletimize açıklaya-
cağımız programda yer verdik.”
Cumhurbaşkanlığına ve 
Bakanlıklara bağlı kurumların, 100 
günde ve yaklaşık 46 milyar liralık 
bütçe ile hayata geçirecekleri 400 
projenin, yeni dönemin ateşle-
yici gücü olacağını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Bu 
projeleri hazırlarken, ilave kaynak 
ihtiyacı doğmamasına, mevcut büt-
çe imkânları ile yürütülebilmesine 
özellikle dikkat ettik” açıklamasın-
da bulundu.

“Cumhurbaşkanlığını daha 
etkin yönetebilecek bir
yapıya kavuşturduk”
Konuşmasının devamında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni 
yönetim mimarimizi oluştururken, 
tüm kurumları ilgili bakanlıklar 
bünyesinde toplamaya özen gös-
terdik. Genelkurmay, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, MİT, MGK, Savunma 
Sanayi gibi belli yerler dışındaki 
tüm kurumlar, faaliyet alanlarıy-
la ilgili bakanlıklar bünyesinde 
çalışmalarını sürdürecektir. Böylece 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Aslında ilk 100 günde 
tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir.  Biz bunlardan daha önemli 
ve öncelikli gördüğümüz 400’üne, milletimize açıklayacağımız programda 
yer verdik” dedi.
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Cumhurbaşkanlığını, tüm bakan-
lıkların ve kurumların faaliyetlerini 
daha iyi, daha etkin yönetebi-
lecek bir yapıya kavuşturduk. 
Cumhurbaşkanlığının kendisinin 
doğrudan yürüteceği faaliyetleri de 
bu anlayışla sınırlı tuttuk” açıklama-
sında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları 
söyledi: “Bu projelerden biri, va-
tandaşlarımızın kamu hizmetlerine 
erişimini kolaylaştıran, hızlandıran 
ve maliyetleri azaltan e-devlet sis-
temini etkinleştirmek olacaktır. Bir 
başka projemiz de, tüm icraatların, 
planların, projelerin ülke geneli ve 
bölgesel ölçek yanında 81 il bazın-
da takibini sağlayacak bir sistemi, 
en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm 

icraatları ve yatırımları Ankara’dan 
illerimize ve illerimizin her birin-
den Ankara’ya uzanan, karşılıklı 
etkileşime dayalı bir sistemle takip 
etme imkânına kavuşacağımıza 
inanıyorum.”

“Savunma sanayi 
projelerinden taviz 
vermeyeceğiz”
Doğrudan Cumhurbaşkanlığına 
bağlı kurumların 100 günde 
gerçekleştirmeyi hedefledikleri 
çok değerli projeleri olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bunlar içinde savunma sanayi 
projelerine ayrı bir önem veriyo-
rum. Programımızda yer alan 400 
projenin 48’i savunma sanayimize 
aittir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz 
beş yılda yaşadığımız her hadise 
bize, savunma sanayi projelerinin 
önemini bir kez daha göstermiştir. 
Sadece sayısal olarak büyük ve en 
modern silahlarla donatılmış bir 
orduya sahip olmak tek başına an-
lamlı değildir. Güçlü ordu demek, 
hem sayısal olarak yeterli hem de 
aracından mühimmatına ve yazılı-
mına kadar tüm aşamalarıyla sizin 
kontrolünüzde donanıma sahip bir 
ordu demektir. Bunun için biz, bir 
yandan ordumuzun kritik birimlerin-
de uzmanlığa dayalı bir personel 
yapısına geçerken, diğer yandan 
da her alanda kendi kendimize 
yeterli bir savunma sanayi kurmaya 
çalışıyoruz. 16 yıl öncesine göre 
bugün çok ileri bir noktaya geldi-
ğimizi memnuniyetle görüyoruz. 
Ama hâlâ kat etmemiz gereken çok 
yol olduğunu da biliyoruz. Bunun 
için her ne olursa olsun, savunma 
sanayi projelerinden taviz vermeye-
ceğiz.”

“Türkiye’nin vakit kaybına 
tahammülü yok”
Konuşmasında, 400 projeden 
başlıklar hâlinde örnekler veren 
ve bu başlıkların, binlerce proje 
içinden süzüldüğüne dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bizim dönemimiz-
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deki açılış törenlerinde, onlarca, 
yüzlerce, hatta bazen binlerce pro-
jeyi toplu olarak hizmete sunduk. O 
kadar çok eser ve hizmet üretiyor-
duk ki, bunları teker teker açmaya 
vaktimiz yoktu. Sizlerin de şahit 
olduğu gibi, 100 günlük icraat 
programımızı özetin özeti mahiye-
tinde anlatmamız bile bir hayli uzun 
sürdü. Türkiye’nin vakit kaybına ta-
hammülü yoktur. Bizim önümüzde, 
2023 hedefleri başlığı altında top-
ladığımız bir yol haritamız var. Son 
beş yılda ardı ardına yaşadığımız 
hadiseler, bazı alanlarda bu yol 
haritasının gerisinde kalmamıza yol 
açtı. Önümüzdeki beş yılda, iki kat, 
üç kat daha fazla çalışarak daha 
fazla mesafe kat ederek, bu kaybı 
telafi etmek mecburiyetindeyiz.”

“Ülkemizin içinde herkes
geleceğine umutla bakıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöne-
timlerin birbirlerine enkaz değil, 
her şeyiyle tıkır tıkır işleyen ülke 

devrettikleri bir Türkiye’ye kavuşma-
nın, milletin hakkı olduğunu söyledi. 
Türkiye’yi sadece ekonomisiyle, alt-
yapısıyla, üstyapısıyla, insan gücüy-
le büyütmekle kalmadıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim ülkemize ve milletimize asıl 
hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız 
bozgun, gerileme, kayıp, moralsiz-
lik iklimini tersine çevirmiş olmamız-
dır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 
ister ticaret, ister ziyaret için yurt 
dışına giden tüm vatandaşlarımız, 
dünyanın her yerinde başı dik, 
özgüveni yerinde, bayrağına sahip 
çıkan, pasaportuyla gurur duyan 
bir şekilde dolaşabiliyor. Ülkemizin 
içinde de herkes geleceğine umutla 
bakıyor” değerlendirmesinde 
bulundu.
Konuşmasında vatandaşlara 
yastık altı birikimlerini ve dövizle-
rini piyasada dolaşıma koymaları 
çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’de insanların artık 

400
PROJE
100
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ticaretten siyasete her alanda planı-
nı, programını, hesabını geleceğin 
büyük ve güçlü Türkiye’si üzerine 
yaptığının altını çizdi.
Millete geçen16 yılda mahcup 
olmadıklarını ve önümüzdeki beş 
yılda da mahcup olmayacaklarını 
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını, yeni dönemin ve 100 
günlük icraat programının ülke ve 
millet için hayırlara vesile olması 
temennisiyle tamamladı.
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HEDEF: DÜNYA TİCARETİNİN 
MERKEZİNDE OLMAK

Ticaret Bakanlığı’nın yeni dönemdeki en önemli hedeflerinden biri Türkiye’yi ticaretin en kolay ve 
güvenli yapıldığı, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmek olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Ekonomi Bakanlığının “Ticaret 
Bakanlığı” adı altında yeniden 
yapılandırılmasının ardından, yeni 
bakanlığın yol haritası da çiziliyor. 
Ruhsar Pekcan’ın göreve getirildiği 
bakanlığın bu dönemde odaklana-
cağı konuların başında, 2023 yılına 
kadar 500 milyar dolarlık ihracat he-
define ulaşılması, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi, Türk lirasıyla ticarette 
yüksek teknolojili ürünlerin payının 
artırılması ve elektronik ihracatın 
geliştirilmesi geliyor.
Bu kapsamda, Cumhuriyetin 100. yıl 
dönümüne kadar Türkiye’nin, dünya-
nın ilk 10 ekonomisinden biri olması 
için yapılacak çalışmalarla güven 

ortamını tesis etmeye yönelik uygula-
malar devam edecek, yeni dönemde 
ticaretin kolaylaştırılması stratejisi 
hayata geçirilecek. Ticaret hizmetle-
rinde markalaşma ve kurumsallaşma 
kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla 
işletmelerin özellikle yeni gelişen pa-
zarlara daha fazla açılması sağlana-
cak. Kadınların ekonomik hayattaki 
rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni 
destek mekanizmaları geliştirilecek.

Dış ticarette
“Türk Lirası” seferberliği
Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin 
toplam ticaretteki payının 5 yılda 
yüzde 15’e yükseltilmesi de yeni 
dönemin öncelikli hedefleri arasında 

yer alacak. Çok taraflı ticaret ve ya-
tırım ilişkilerine Türkiye’nin çıkarları 
doğrultusunda yön vermek amacıyla 
ticaret ve yatırım potansiyeli bulunan 
ülkelerle üst düzey ikili mekanizma-
lar oluşturulacak ve ticarette yerel 
para kullanımı özendirilecek.
Katma değeri yüksek teknolojili, 
marka, tasarım, inovasyona dayalı 
mal ve hizmetlerin üretimi ve pazar 
çeşitlendirilmesi hedefiyle Türkiye’nin 
küresel değer zincirindeki konumu 
güçlendirecek. Yüksek teknolojili 
ürünlerin Türkiye’nin toplam ihra-
catındaki payı 5 yılda yüzde 6’ya, 
yüksek ve orta teknolojili yatırımların 
toplam yatırım tutarı içindeki payı da 
yüzde 40’a çıkarılacak.
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Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
yönelik resmi müzakerelere başla-
nacak. Gümrük Birliği’nin işleyişinin 
iyileştirilmesi suretiyle Avrupa Birliği 
ile ticari ve ekonomik ilişkiler en 
üst seviyeye çıkarılacak. Ticaret ve 
yatırım potansiyeli olan ülkelerle üst 
düzey ikili mekanizmalar oluşturul-
ması ve hukuki altyapının tamamlan-
ması amacıyla ticaret ve ekonomik 
iş birliği anlaşmaları imzalanacak.
Yürütülmekte olan 11 Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) ve 4 Tercihli Ticaret 
Anlaşması (TTA) müzakeresi ülke 
hassasiyetleri ve ihtiyaçları dikkate 
alınarak tamamlanacak. “Bir Kuşak 
ve Bir Yol Projesi” çerçevesinde de-
miryolu ve denizyolu güzergahları 
üzerinde yer alan ülkelerle STA im-
zalanacak. Bu girişimle hâlihazırda 
Türkiye’nin ortalama 3 bin kilometre 
olan ihracat menzilinin de artması-
na destek sağlanacak.

Ürün ihtisas borsası
faaliyete geçecek
Komşularla ticaretin ve dostlu-
ğun artırılması için yeni gümrük 
kapıları açılarak, mevcut olanlar 
yap-işlet-devret modeliyle yenile-
necek. Gümrük kontrollerinde tüm 
laboratuvar işlemleri tek noktada 
birleştirilirken, zaman ve maliyet 
kazancı sağlanacak, teknik ekip-
man kapasitesi genişletilecek. 
Gelişme odaklı olarak gümrüklerde 
tek durak dönemi başlatılacak.
Yeni dönemde Türkiye, gümrük hiz-
metlerinin ve ticaretin en kolay ve 
güvenli yapıldığı, dünyanın önemli 
ticaret merkezlerinden biri haline 
getirilecek. Ticaret hizmetlerinde-
ki gelişmelerin yanı sıra piyasa 
gözetim ve denetimiyle piyasanın 
düzenlemesine yönelik uygulamalar 
da devam edecek. Piyasa gözetimi 
ve denetimi, Tek Pencere Sistemi 
ile entegre edilecek. Tüketicilerin 
korunmasına yönelik mevzuat çalış-
maları yapılacak.
Perakende işletmelerin açılış ve 
faaliyetiyle kapanışında gerekli 
başvuru ve diğer işlemlerin yapıl-

ması, bilgi paylaşımının sağlanması 
amacıyla Perakende Bilgi Sistemi 
(PERBİS) etkin biçimde faaliyete 
girecek.
Lisanslı depolarda korunan tarım 
ürünlerini temsil edecek elektronik 
ürün senetlerinin işlem göreceği 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın 
faaliyete geçmesiyle elektronik 
ürün senetlerinin alım ve satımı 
tek platformda yapılacak. Lisanslı 
depo sayısı, depolama kapasitesi 
ve ürün çeşitliliği artırılacak, sebze 
ve meyve ticaretinde düzenlemeye 
gidilerek yeni Hal Kanunu hayata 
geçirilecek. Lojistik ticaret merkezleri 
için çalışmalar devam edecek.
Gelecek dönemde, serbest meslek 
erbabı, meslek örgütleri, dernek, 
vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve 
bunların üst kuruluşları, kamu kurum 
ve kuruluşları gibi diğer gerçek ve 
tüzel kişileri kapsayacak şekilde 
ülke düzeyindeki tüm ekonomik bi-
rimler Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne 
(MERSİS) dahil edilecek. Böylece 
kamu kurumlarının tüm ekonomik 
birimler ve tüzel kişilerle ilgili 
ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan 
sunulacak.

Esnaf ve sanatkâr için yol 
haritası hazırlanacak
Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin reka-
bet güçlerini yükseltmek, kooperatif-
lerin geliştirilmesine yönelik destek 
mekanizmalarını çeşitlendirmek 
ve mevcut desteklerin etkinliğini 
artırmak için yürütülen çalışmalara 
devam edilecek. Esnaf ve sanatkârın 
stratejik planı yenilenerek 2018-
2023 yıllarını kapsayacak yeni 
bir strateji belgesi ve eylem planı 
hazırlanacak. Esnaf ve sanatkârların 
rekabet güçlerinin artırılabilmesi, 
değişen ekonomik ve sosyal şartlara 
uyum sağlayabilmesi için gerekli 
altyapının oluşmasına katkı sunmak 
amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar İçin 
Sektör Analizleri Projesi hayata 

geçirilecek.
Esnaf ve sanatkârların coğrafi 
konumlarının ve kümelerinin tespit 
edilmesi, işe başlamadan önce 
rehberlik görevi üstlenecek ve 
ülkenin esnaf ve sanatkâr haritasını 
çıkaracak Coğrafi Bilgi Sistemi 
tamamlanarak uygulamaya konula-
cak. Laboratuvarların fiziki altyapısı 
yenilenecek ve ihtiyaç çerçevesinde 
yeni laboratuvar kurulacak. Sınır 
Ticaretinin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında gerekli çalışmalar 
yapılacak.
Akaryakıt, içki ve tütün mamulleri 
kaçakçılığı başta olmak üzere 
kaçakçılığın ekonomik boyutu 
ölçülecek. Kaçakçılıkla mücadele-
de etkinliğin artırılması amacıyla 
beşeri, teknik ve idari kapasitenin 
geliştirilmesi projesi kapsamında 
çalışmalar yürütülecek.

E-ihracat stratejisi
uygulamaya geçirilecek
İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin 
yüzde 4 seviyesinde olan payının 
yüzde 15’e çıkarılması için destek 
programları, üretimden yurt dışı 
pazarlamaya ve markalaşmaya 
kadar daha fazla tasarım ve Ar-Ge 
temelli sürdürülecek. İhracatı 100 
milyon doların altında kalan illerde 
özellikle genç girişimcileri ihracatçı 
yapmak ve yeni ihracatçılar çıkar-
mak üzere ihracat destek ofisleri 
kurulacak. İhracatçıların finans-
mana erişim imkanları artırılacak, 
Türkiye ticaret merkezlerinin sayısı 
40’a çıkarılacak. El sanatkârları, 
ustalar gibi küçük ölçekli bireysel 
girişimcilerin ürünlerinin, e-ihracat 
ve fuar gibi platformlarda aktif 
olarak pazarlamalarını sağlayacak 
dış ticaret sermaye şirketlerinin 
kurulması sağlanacak. Yeni destek 
mekanizmalarıyla firmadan firmaya 
ihracat da dahil, elektronik ticaretin 
toplam ihracat içindeki payı yüzde 
25’e çıkarılacak. 

“Lisanslı depo sayısı, depolama kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılacak, 
sebze ve meyve ticaretinde düzenlemeye gidilerek yeni Hal Kanunu hayata 
geçirilecek. Lojistik ticaret merkezleri için çalışmalar devam edecek.”
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Devlet katma Değerli üretimi 
Desteklemeli 

Fındık konusunda engin bilgi ve deneyime sahip olan Ahmet Hamdi Akşen, genç yaşında 
oldukça büyük başarılara imza atmayı başarmış. GTB Yönetiminde de yer alan Akşen, devletin 

fındıkta katma değerli ürün üretenleri yüksek düzeyde desteklemesi gerektiğini belirtiyor.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Ahmet 
Hamdi Akşen ile Türkiye’nin fındık 
üretimindeki hakimiyetini sürdür-
mek ve daha da geliştirmek için 
neler yapılması gerektiğini konuş-
tuk. 
Akşen’e göre öncelikle Türkiye’nin 
fındıkta daha da güçlü olması 
için planlı bir üretim büyüklüğünü 
yakalaması gerekiyor. Yarı mamul 
veya ham mamul olarak yapılan 
2-2,5 milyar dolarlık ihracatın 
katma değerli üretim ile üç-beş 
katına çıkarılabileceğini belirten 
Akşen, bunun tek yolunun birlik ol-

maktan geçtiğine inanıyor. Akşen, 
“Devletin fındıkta katma değerli 
ürün üretenleri yüksek düzeyde 
desteklemesi ve üretim ekonomisine 
dayalı karma ekonomik modele 
geçilmesi ile fındıkta ve tarımda 
bugün yaşanan kaosun son bulaca-
ğına inanıyorum” diyor.

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi olarak seçilmiş olma-
nızdan dolayı tebrik ediyor, 
görevinizde başarılar dili-
yoruz. Öncelikle şirketinizi 
tanıyalım. Ne zaman ve nasıl 

kuruldu? Hangi alanlarda 
faaliyetler yürütüyorsunuz? 
Tebrikleriniz ve iyi dilekleriniz için 
teşekkür ediyorum. Şirketimiz, 
1989 yılında rahmetli Babam 
Hamdi Akşen tarafından kuruldu. 
Babam uzun yıllar Almanya’da 
madencilik yaptıktan sonra hem 
yıllardır hayali ile yaşadığı memle-
ketine yatırım ve istihdam sağla-
mak hem de vatan aşkıyla birlikte 
para kazanmanın ötesinde fındık 
ürününe olan sevgisi nedeniyle bu 
işletmeyi kurdu. Firmamız halen 
bölgesinde iyi kaliteli Giresun 
fındıklarını işleyerek tüketici ile 
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buluşturan aynı zamanda ara 
mamul olarak da ihracatçı ve kuru-
yemişçi firmalara tedarik sağlayan 
bir fındık kırma fabrikası olarak 
Giresun’un Şirin İlçesi Keşap’ta 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sizin Almanya’da da ku-
ruyemiş üzerine faaliyet 
yürüten bir şirketiniz var. 
Karar aşamasından itibaren 
Almanya’daki süreci anlatır 
mısınız? 
Almanya’daki işimize 2002 
yılında iki kardeş olarak başla-
dık. Hem Türkiye’deki fırsatları 
ve Babamın bizlere öğrettiklerini, 
ayrıca Almanya’da büyüyerek 
oradan aldığımız birikimleri ve 
tecrübeleri buraya aktararak mev-
cut işimizi daha iyi nasıl geliştire-
biliriz 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 katma değerli 
ürün gamını artırarak Avrupa ülke-

lerine daha fazla ihracat yapmak 
ve Türk ekonomisine daha fazla 
katkı sağlamak. Bu husus şirketi-
mizin hedefleri açısından birinci 
önceliğimiz diyebilirim.

Türkiye ve Almanya’da 
geleceğe yönelik hedefleri-
niz neler? Hangi alanlarda 
büyümeyi planlıyorsunuz? 
Yeni yatırım düşünceleriniz 
var mı?
Türkiye coğrafi konumu ile çok 
verimli bir tarım ülkesi bildiğiniz 
üzere, tarımda planlı ve üreten bir 
yapı ile verimliliğin artırılmasıyla 
birlikte Dünya insanlarının en 
önemli kaygısı olan gıda ihtiyacı-
nın karşılanabilmesi gibi bir potan-
siyele sahibiz. Bunun için öncelikle 
üretimin ve üretenin teşvik edilmesi 
lazım. Bu sağlanır ise Türkiye’nin 
önü çok açık diyebilirim. Avrupa 
Ülkelerindeki ticaretimizi gelişti-
rebilme potansiyelimiz var. Bizim 
gibi bir Türk şirketinin, iki genç in-
sanın neler yapabileceğini ortaya 
koyduk çok şükür. Bunu artırmak 

da mümkün ancak kaliteli ürün ve 
tedariğinde yaşanan sıkıntılar tica-
reti ve daha fazla ticaret yapma 
potansiyelimize sekte vurmakta. 
Öncelikle üretimin teşvik edilebilir 
ve sürdürülebilir bir yapıya kavuş-
turulması lazım. Tabii ki Türkiye’de 
çok ciddi bir iç piyasa potansiyeli 
var. Fındık bugün kuruyemişler içe-
risinde çok değerli ve Türkiye’nin 
yurt dışından ithalatını yapmadığı 
ender ürünlerden birisi ama fiyatla-
rı da çok ucuz. Bu kaderi değişti-
rebilmek ve fındıkta çocuklarımız 
için bir gelecek yaratabilmek için 
çok üreten bir ülke olmamız lazım. 
Bunu sağlayabilirsek ülke genelin-
de fındık tarımında çok iyi yerlere 
gelebiliriz. Buna mukabil bizde iyi 
ürün kalitesi sağlayabilirsek orta 
ölçekte Almanya’da sağladığımız 
başarı hikayesini Türkiye’ye taşı-
mak ve adıyla istenen bir marka 
yaratmak istiyoruz. 
Almanya için ise Alman market-
lerinde de ürünlerimizi pazarla-
yabilmeyi ve hatta katma değerli 
ürünler ile de bu alanda gelişebil-
me hedefini yakalamayı istiyoruz. 
Ancak bunların hepsini istikrarlı 
ve orta ve uzun vadede yapma 
planlarımız var. Adıyla anılan ve 
kaliteden ödün vermeyen bir mar-
ka olmak öncelikli hedefimiz diye-
bilirim. Yavaş ama emin adımlarla 
gitmeyi planlıyoruz. Babamızın 
bizlere verdiği öğütlerden ayrılma-
dan işimizi en iyi şekilde yapmak 
ve insanların saygısını kazanmak 
istiyoruz.

Giresun Ticaret Borsası’nın 
yönetim kurulu üyesi ola-
rak Borsa’nın faaliyetlerini 
değerlendirir misiniz? Yeni 
ve genç bir yönetim olarak 
nasıl bir vizyon öngörüyor-
sunuz?
Giresun Ticaret Borsası Türkiye’nin 
ilk 11 borsasından birisi. Türkiye 

“Adıyla anılan ve kaliteden ödün vermeyen bir marka olmak öncelikli 
hedefimiz. Babamızın bizlere verdiği öğütlerden ayrılmadan işimizi en 
iyi şekilde yapmak ve insanların saygısını kazanmak istiyoruz.”
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Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
bizatihi emir ve talimatları ile 
“Giresun’a bir Fındık Borsası ih-
das edilmesi”ne yönelik Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 1 Ağustos 1926 
yılında çalışmalarına başlamış. 
O günden beri fındık piyasala-
rında hep önemli bir yere sahip 
çok önemli bir kurum olmuş. 
Cumhuriyetin köklü kurumların-
dan birisi olan böylesi güzide bir 
kuruluşta görev yapmaktan son 
derece mutluyum. Öncelikle bizi 
bu göreve layık gören üyelerimi-
zin tercihlerine layık olmak çok 
önemli. Seçimlerin ardından tüm 
üyelerimize hizmet üretmek adına 
başta Yönetim Kurulu Başkanımız 

ve Meclis Başkanımız olmak üzere 
tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte 
Giresun Ticaret Borsası’nı bir üst 
seviyeye taşımanın heyecanı için-
deyiz. Bizden önce görev yapan 
camiamızın tüm mensuplarına da 
bu arada teşekkür etmeden geçe-
meyeceğim. Bu bir bayrak yarışı 
ve biz de ekip olarak üyelerimiz 
ile Giresun’daki fındık üreticileri 
ve fındık sektörünün tamamına 
yakışır şekilde en iyi hizmeti 
verme hedefindeyiz. Biz de bu 
emaneti bizden sonrakilere teslim 
ederken gönül rahatlığı ile en üst 
seviyede teslim etme hedefinde-
yiz. Giresun Ticaret Borsası’nın 
kendi alanı içerisinde yapmış 
olduğu ve halen yürütüyor olduğu 

önemli faaliyetleri var. Bunlardan 
ilki Fındıkta Lisanslı Depo ve Spot 
Borsa Projesi. Bu aslında fındık 
için devrim niteliğinde bir iş. 
Üretici ve üyelerimizin depolama 
kapasitelerini ve fındığın kalite-
sini koruyan ve artıran bir iş ve 
bu depolama sayesinde ürünler 
kalitesini koruyarak finansmana 
erişim de mümkün. Devletin çok 
önemli destekleri var. Spot bor-
sada ürünlerin açık artırma usulü 
ile satışı imkanı var. Ancak bu bir 
kültür meselesi, bunun yerleşmesi 
için önemli desteğe ve zamana 
ihtiyaç olduğu gözüküyor. 
Bunun dışında yapılan birçok 
sosyal sorumluluk projesi var. 
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü 
ile Fındık AR-GE ve Yenilikçilik 
Merkezi Projesi var. İnşallah önü-
müzdeki senenin 3. çeyreğinde 
temeli atılacak ve bizim çalışma 
dönemimizde faaliyete geçerek 
fındıkta yenilikçi işler yapıyor hale 
gelecek. Tabii ki bunlar devam 
eden projeler bir de bizim yeni 
yönetim olarak arkadaşlarımızla 
birlikte çok önemli projelerimiz 
var. Bunlardan ilki, Yönetim 
Kurulu Başkanımızın da göreve 
geldiği günden beri dile getirdiği 
yeni bir fındıkçılar sitesinin kuru-
luşunu gerçekleştirmek, fındıkta 
e-ticaret işini faaliyete geçirmek 
ve fırsat yaratılır ise büyük met-
ropollerin dönüş istikametinde 
Sungurlu’daki leblebi satış nokta-
ları ya da Osmancık’taki pirinç 
satış noktalarına benzer Giresun 
Tombul Fındığı satış noktası 
oluşturmak. Bu noktalarda kaliteli 
ve ucuz fiyattan Coğrafi İşareti 
Tescilli Giresun Tombul Fındığı’nın 
satışını gerçekleştirmek. Giresun 
Kalite Fındığın hak ettiği yere 
gelmesini sağlamak istiyoruz. Yine 
Giresun Fındık Müzesi’nin yer 
tahsisini gerçekleştirerek hayata 
geçirilmesini sağlamak öncelik-
lerimiz arasında bulunmakta. 
KOBİ’lerimizin ihracat potansiyeli-
ni artırmak için yurt içi ve yurt dışı 
fuarlara katılımını sağlamak ve bu 
konuda AB Projeleri ile durumu 
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“Yeni gençlik fındık bahçelerinde bir gelecek aramak yerine ya devlet 
kapısında iş arıyor, ya da İş-Kur destekli programlardan işe girme 
hevesi içerisinde.”

geliştirmek gibi projelerimiz mev-
cut şu an için. 2018-2021 çalış-
ma dönemimize ait stratejik plan 
çalışmalarımız tamamlandığında 
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 ön-
lemler alması gerekir?
Türkiye, fındık üretimi ve ticaretin-
de yüksek potansiyele sahip bir 
ülke, en fazla üretim Türkiye’de. 
Ancak, tarımda 1980’li yıllardan 
bu yana gelişen veya geliştiri-
len politikaların “kendi kendine 
yeten yedi ülke”den biri olan 
bizleri nereye getirdiği malum. 
Hızlı sanayileşme ve tarımdan 
uzaklaşan bir toplum oluşturma 
stratejisi maalesef Türkiye’yi bence 
açık bir pazar haline getirmiş-
tir. 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 politi-
kası ile fındıkta üretimi artırmak, 
üretime destek veren bir rol model 
seçmek, arazilerin toplulaştırılma-

sını 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 ala-
bilecek. Köylerde mini kooperatif-
leşme ve özellikle devletin fındıkta 

katma değerli ürün üretenleri yük-
sek düzeyde destekliyor olması ile 
bunlar mümkün. Planlı ve üretim 
ekonomisine dayalı karma ekono-
mik 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 çay-
da başlayan ve bizim bölgeye 
doğru da yoğunlaşan bir vampir 
kelebek zararlısı var. Bunlar şu 
an için Türk fındığında olabile-
cek en büyük sorunlar. Yapısal 
sorunlar da var tabii ki. 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 bölge-
miz ve ilimiz fındık üretimi için çok 
avantajlı. Giresun kalite fındık ise 
Türk Fındığı’nın amiral gemisi ben-
ce. Onun için çözüm önerisi çok 
basit: Çok çalışmak, üretmek ve 
planlı bir şekilde devletin sahada 

“AtAtürk’ün çizdiği yoldA 
durAksAmAdAn ilerlemeliyiz” 
Ülkemizin ve Milletimizin kalkınması için tarım bizim için olmazsa 
olmazımızdır diyerek, geleceğin tarımsal üretimde ve gıda arayışında 
olacağını düşünüyorum. Onun için ne kadar çok üretirsek ülkemiz 
ve milletimiz, bu vizyon ile geleceğe daha pozitif bakabilir. 
Bırakacağımız en iyi miras bence çalışmayı, üretmeyi, insanlık 
onuruna yakışır birer insan olmayı öğretmek olmalı. Türk Milletinin 
21. Yüzyılı Türk Yüz Yılı olarak yazabilmesi, Atatürk’ün çizdiği yolda 
duraksamadan ilerlemek ve ileriye ve aydınlık Türkiye hedefine koşar 
adımlarla gitmek olmalıdır. 



24 - 25

EKONOMİ

müdahil olacağı bir ekonomik 
model ile güçlenerek tarımda 
tekrar istenen ve beklenen bir 
yapıya kavuşmak mümkün.

Fındığın katma değerli 
bir ürün olarak ticareti ve 
ihracatının artırılması için 
size göre ne gibi faaliyetler 
yapılmalıdır? 
Aslında bu soruya yukarıda da 
değindim gibi bir defa devletin 
bu konuyla ilgili çok önemli 
bir strateji belirlemesi lazım. 
Öncelikli olarak fındıkta yıllık 
yakalanan bir ihracat potansiyeli 
var; bu rakam örneğin 2 ila 2,5 
milyar dolar arasında. Bu ihra-
catın büyük kısmı Avrupa Birliği 
ülkelerine yapılıyor. Birlik ülkeleri 
çikolata sanayiinde oldukça ge-
lişmiş vaziyetteler. Aslında gerek 
fındık, gerekse kakao kendi hin-
terlandında yetişen ürünler değil. 
Bu ürünleri aldıktan sonra onlara 
daha fazla kazandıran tabii ki 
bu ürünleri katma değerli başka 
bir ürüne yani insanların asla 
vazgeçemeyecekleri bir damak 
tadına kavuşturmaları. Bu sihirli 
sözcüğün adı da ÇİKOLATA. 
Avrupa’da II. Dünya Savaşından 
sonra aslında çok kısa zaman 
diliminde dev fabrikalar ürete-

rek bu savaşın izlerini siliyor. 
Üretiyorlar yani. Bunu yaparken 
de Devletler firmalarına öyle 
sahip çıkıyor ki müteşebbisinin 
bir marka yaratmasını adeta des-
tekliyor. Olayı kavramış aslında 
yabancılar, “BİZ” diyebilmeyi 
çok iyi biliyorlar. Bizim fındıkta 
yeni ürünler yaratabilmemiz 
mümkün veya var olanlardan 
da yeni başarı hikayeleri yarat-
mamız da mümkün. Bunun için 
Devletin böylesi stratejik ürünler 

için özellikle AR-GE’yi çok fazla 
destekliyor olması lazım. Yeni 
ürün geliştirenlere bu ürünleri ge-
liştirebilmeleri için destek olması 
lazım. Atatürk’ün dediği gibi 
savaşlardaki zaferleri ekonomik 
ve siyasi başarılar ile taçlandır-
mamız gerekiyor. Onun için de 
çok çalışarak kendi ürünümüzü 
destekleyen, gerekirse kendi 
üreticimizi ve insanımızı çeşitli 
şekillerde koruyan antidamping 
yasaları ile bazı sektörleri çok 
fazla teşvik ederek fındık gibi 
ürünlerde katma değeri yüksek 
yeni ürünler geliştirilebiliriz. 
Bununla ilgili bizim de çalışmala-
rımız olacak ilerleyen dönemler-
de. Yeni çalışma dönemimizde 
stratejik planımızla birlikte bunla-
rı bütçe ölçülerimiz çerçevesinde 
açıklamaya çalışacağız. Ama 
tekrar söylüyorum hangi ülkede 
olur ise olsun devletin eliyle bazı 
marka değerler yaratılabiliyor. 
Bunun için bizim bazı sektör-
lerde özellikle de kendi sektö-
rümüz için söylüyorum fındıkta 
kesinlikle ve kesinlikle devletin 
markalaşmada önemli desteği 
olması lazım. Katma değerli ürün 
yaratabiliyorsa fındıkta bir firma 
buna vergisel teşvikler yaratılma-
lı, yabancı firmaların karşısında 
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istikrarlı bir şekilde üretim yapı-
yor olması avantaja çevrilmeli 
bence.

Uluslararası fındık piyasa-
sını da yakından tanıyan 
biri olarak Türkiye’nin 
fındık üretimindeki 
hâkimiyetinin geleceğine 
ilişkin neler söylemek is-
tersiniz? Rakiplerin üretim 
alanlarını artırmaya yö-
nelik çalışmaları bir tehdit 
oluşturuyor mu? 
Türkiye’nin fındık üretimi bence 
yukarda izah etmeye çalıştığım 
sorunlardan ve bu sorunların ya-
rattığı sonuçlardan dolayı üretme 
potansiyeli var iken az görülebi-
lir belki. Ama diğer ülkelerin ben 
üretimde Türkiye’nin bulunduğu 
pozisyonu yakalayabileceklerine 
kesinlikle katılmıyorum. Tersine 
bizim üretimimizi daha fazla 
artırarak onları bu piyasada 
üretmekten uzak tutuyor olmamız 
lazım. Zaten ben şöyle düşünü-
yorum. Dünya piyasaları için 
çok az miktarda fındık üretiyor 
olmalarına rağmen bu üretimi 
Türkiye’deki üretimi ve ticareti 
devşirmek için lehlerine kullanı-
yorlar gibi geliyor bana. Kendi 
üretimleri Dünya tüketiminin 
neyine yetecek? Türkiye’deki 
üretimin sorunu katma değerli 
ürünler yaratamama kısır döngü-
sü bence; yoksa ülkemiz insanı 
ve müteşebbisi bunları aşabile-
cek güçte. Sadece dediğim gibi 
devletin konuya daha özel bir 
pencereden bakıyor olabilmesi 
lazım. İşte o zaman Türkiye 
kendine özel ürünleri Dünya’da 
bir marka değere dönüştürebilir. 
Üreticimizin fındıktan beklenen 
faydayı yakalayabilmesi için 
köylerde küçük ölçeklerde koo-
peratifleşmeyi düşünmesi lazım. 
Bunlar için devlet eliyle üretimin 
planlanması ve sahada çok 
önemli çalışmaların yapılması 
lazım. Giresun ekonomisi için 
fındık olmazsa olmaz ise göç 
ve daha başka sosyolojik sonuç-

Ahmet hAmdi Akşen’i tAnıyAlım
20 Aralık 1983 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Ahmet Hamdi 
Akşen, ilk, orta ve lise tahsilini tamamladığı bu ülkede yüksek 
öğrenime başladı ancak hazırlık sınıfında üniversiteyi terk ederek 
iş hayatına atıldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak babası 
Hamdi Akşen ile birlikte fındık ticaretine ve fındık kırma fabrikası işine 
başlayan Akşen, o günden bugüne fındık kırma fabrikası işletmeciliği, 
kuruyemiş İhracatı işlerini ağabeyi ile birlikte yürütüyor. Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğini de sürdüren Ahmet 
Hamdi Akşen, evli ve İki erkek çocuk babası.

ların olacağını hepimiz tahmin 
edebiliyoruz. Üretmeden geçin-
mek mümkün olmadığına göre 
Türkiye’de fındıkta daha güçlü 
olabilmemiz için planlı bir üretim 
büyüklüğünü yakalamak gerekir. 
Bu maliyetlerin düşmesini, fındık-
taki hakimiyetimizi artırmamızı 
ve Fındık özelindeki teşviklerle 
de fındıktan katma değerli ürün 
üreterek yarı mamul veya ham 
mamul olarak yapılan 2-2,5 
milyar dolarlık ihracat potansi-
yelinin veya ulusal bazda kendi 
ürettiğimiz ürünlerin Türkiye’ye 
tekrar katma değerli ürün ola-
rak girerek satın alınması kısır 
döngüsünden yeni bir dönüşüm 
sağlanması ile elde edilecek 
üç-beş katı bir gelir artışının ülke 
refahını ve kişi başına düşen milli 
geliri nasıl yükselttiği görüldüğün-

de asıl o zaman fındıkta kimin 
oyunu kurduğunu görebiliriz. 
Bunun için birlik olmaktan başka 
da bir yolumuz olmadığını 
düşünüyorum. Rakip ülkelerin 
dediğim gibi üretim alanlarını ar-
tırmaya yönelik çalışmaları iste-
nen ölçülere ulaşamıyor. Fındık, 
Giresun İli için Allah Vergisi bir 
ürün. Dünya üzerinde bu enlem 
ve boylamda en kaliteli ve en 
verimli şekilde üretilebiliyor. En 
iyi fındıklar Türkiye’de üretilebil-
me kabiliyetine sahip. Doğası, 
toprak yapısı ile bu bölgeye has 
bir ürün. Dünya’ya fındığın ya-
yıldığı yer zaten Giresun. Bütün 
tarihsel kaynaklar bunu işaret 
ediyor. Onun için tek yapmamız 
gereken üretim, üretim, üretim. 
Daha fazlasına gerek yok diye 
düşünüyorum. 
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Türkiye’nin havası
en Temiz ili Giresun

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
2010-2016 yılları arasında 
gerçekleştirdiği ölçümlerin 
sonuçlarını açıkladı. WHO’nun 
standartlarına göre yapılan 
açıklamada Türkiye’de 81 il 
arasında sadece Giresun’da 
hava kirliliği oranı sınırların 
altında kaldı. WHO’nun hava 
kirliliği için belirlediği metreküpe 
düşen partikül oranı 20 birimken 
Giresun’da bu oran 12 birim 
olarak ölçüldü. Raporda, 
İstanbul’daki hava kirliliği 53 
birim, İzmir’deki 49 birim ve 
Ankara’daki ise 77 birim olarak 
açıklandı. 
Konuyu değerlendiren Giresun 
Belediye Başkanı Kerim Aksu, 
belediye olarak temiz bir şehir 
oluşturmak için çalıştıklarını 
belirterek şöyle devam etti: 
“Giresun’un denizi, eşsiz 
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güzellikteki yaylaları, dört bir 
yanımızın fındık bahçesi olması 
bu sonucun alınmasında önemli 
etkenleri oluşturuyor. Biz belediye 
olarak temiz bir şehir oluşturduk. 
Giresun havasının yanında kent 
temizliğinde Türkiye’de örnek 
şehirler arasında ilk sıralardadır. 
Dünyanın en kaliteli fındığı boşuna 
Giresun’da yetişmiyor. Havası 
temiz olan Giresun bu önemli 
özelliğini sağlık turizmi açısından 
değerlendirmelidir.”
Kentte doğalgaz kullanımının 
artması için önemli mücadele 
verdiklerini belirten Belediye 
Başkanı Aksu Giresun’daki 9 
yıllık çalışma sürecinde yeşil 
alanı iki katına çıkardıklarını 
söyledi. Aksu, “Eğer sıkıştırıp, 
takipçisi olmasaydık, bugün bu 
seviyelere gelemezdik. Doğalgaz 
çalışmalarının belediyemize 

ilave getirdiği ekonomik fatura 
50 milyon liranın üzerindedir. 
Yeni yaptığımız yollardan dahi 
doğalgaz geçirdik. Ayrıca 9 yılda 
yeşil alanları neredeyse iki katına 
çıkardık,  bu sürede 45 yeni park 
yaptık. 20 binin üzerinde ağaç 
diktik. Tabi ki bunların sonunda 
Giresun’un havası temizlendi” 
dedi.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından yapılan açıklamada 
havası en kirli 3 şehrin, Batman, 
Hakkâri ve Gaziantep olduğu 
bildirildi. Verilere göre Avrupa’da 
havası en kirli 10 şehirden 5’i 
Türkiye’de yer alıyor. Avrupa’nın 
havası en kirli şehirleri arasında 
birinci sırada Sırbistan’dan Novi 
Sad bulunurken; 4, 5 ve 6. sırada 
Batman, Hakkâri ve Gaziantep, 
9 ve 10. sırada ise Siirt ve Afyon 
bulunuyor. 
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ikinci OsB ile 5 Bin 
kişiye isTihdam 

Giresun’un Bulancak ilçesinde 
inşası devam eden Giresun 2. 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(OSB) faaliyete geçmesi ile hem 
5 bin kişiye istihdam imkanı hem 
de sanayi alanında bölgesel 
kalkınma ve ekonomik hareketlilik 
sağlanması hedefleniyor. İlçenin 
Pazarsuyu köyü sınırları içinde 445 
bin 303 metrekare üzerinde inşa 
edilen OSB için 49 milyon liralık 
kamulaştırma yapıldı. Yaklaşık iki 
yıl önce başlayan projenin altyapı 
çalışmaları kapsamında yağmur 
ve içme suyu ile kanalizasyon 
ve telefon hatlarının yüzde 
60’lık bölümü tamamlandı. 
Altyapı çalışmalarının bu yılın 
sonunda yüzde 100 oranında 
tamamlanması planlanıyor. 
Yer tahsisi yapılan beş yatırımcı 
çalışmalarını tamamlayarak 
tesislerinde üretime şimdiden 

başlamış durumda. Arazi tahsisi 
yapılan diğer yatırımcılar da 
tesis kurma çalışmalarına devam 
ediyor. Bu yıl sonuna kadar da iki 
ya da üç fındık entegre tesisinin 
üretime geçmesi planlanırken 
FİSKOBİRLİK de burada yatırım için 
altyapı çalışmalarına başladı.
Bulancak OSB, ilimizde ve 
yöremizdeki işsizlik oranının 
azalmasına katkı sağlayacak, 
durağan iş gücü kapasitesi aktif 
hale gelecek. OSB’de kurulacak 
tesisler vasıtasıyla üretimde 
uzmanlaşmanın sağlanması ve 
kalifiye eleman yetiştirilmesi, 
böylece de bölgesel kalkınma 
ve gelişimin artması bekleniyor. 
Buradaki fabrikaların tam kapasite 
ile çalışmaları halinde 5 bin kişilik 
istihdam yaratılmış olacak. 
Yatırımcıların taahhütlerinin bu 
hedefi desteklediğini belirten 

Giresun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ile 5 bin kişiye istihdam 
imkanı sağlanacak. OSB’de altyapı çalışmaları bu yılın sonunda tamamlanacak.

yetkililer, yatırım taleplerine 
yönelik arsa tahsislerinde yatırım 
tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek 
teknoloji gibi faktörlerin ön planda 
tutulduğunu belirtiyorlar. Müracaat 
eden firmalar, yönetim kurulu ve 
müteşebbis heyet üyelerinden 
oluşan heyetler tarafından ziyaret 
ediliyor. Firmaların hem istihdam 
kriterleri, iş kapasiteleri, ekonomik 
durumları yerinde inceleniyor hem 
de ilimiz ve ülkemiz ekonomisine 
bulunacağı katkılar ile OSB’nin 
istihdam hedefi göz önünde 
bulundurularak değerlendirme 
yapılıyor.
Bulancak OSB’ye Giresun’un 
dışında Bursa, İzmir, Denizli, 
İstanbul, Ankara, Samsun ve 
Sakarya’dan yatırımcıların yoğun 
talepleri bulunuyor. OSB’de 
yatırımcılara tahsis edilecek 54 
parsel bulunuyor.
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Grü’den 7 Bin Öğrenci 
mezun Oldu

Giresun Üniversitesi 2017-
2018 Eğitim Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni, 11 Mayıs’ta 
Giresun Atatürk Stadyumunda 
düzenlenen muhteşem bir 
törenle gerçekleştirildi. Tören, 
mezun olacak öğrencilerin 
tören alanındaki yerlerini 
almalarının ardından öğrencilerin 
hazırladıkları halk oyunları 
ve yöresel dans gösterileri ile 
başladı.
Törende bir konuşma yapan 
Vali Harun Sarıfakıoğulları, 
“Bugün zor bir eğitim sürecini 
tamamladınız. Ama daha zor 
bir süreç sizi bekliyor. Kendinizi 
yenilediğiniz, çağın gereklerine 
uyduğunuz takdirde ve bizi biz 
yapan değerlere sahip çıktığınız 
sürece, çok çalıştığınız takdirde 
yapacağınız her işte başarılı 
olacağınıza inanıyorum” dedi. 
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Farklı ülkelerden ve şehirlerden 
Giresun’a okumak için 
gelen öğrencilere seslenen 
Sarıfakıoğulları, “Bugün mezuniyet 
sevincini yaşıyorsunuz. Siz artık 
bu şehrin evlatlarısınız. Giresun 
ile aranızdaki bağları asla 
koparmayın. Memleketlerinize 
dönerken gittiğiniz yerlere 
Giresun’dan da bir parça götürün. 
Sizler artık Giresun’u tanıtan 
şehir elçilerisiniz. Ben hepinizi ve 
ailelerinizi tebrik ediyorum. Sizin 
daha iyi eğitim almanız yolunda 
emeği geçen öğretmenlerinizi 
tebrik ediyorum. Yolunuz ve 
bahtınız açık olsun. Allah yar ve 
yardımcınız olsun.”

“Giresun’un tanıtım 
elçilerisiniz”
Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Coşkun da, 

Giresun Üniversitesi’nde 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni ailelerin ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

göreve atandığı günden bu 
yana Üniversite yönetimi olarak 
üniversitesinin gelişimi için dur 
durak bilmeden gece gündüz 
çalıştıklarını ve bunu tüm güçleri 
ile devam ettireceklerini belirtti. 
GRÜ Öğrenci Konsey Başkanı 
Ahmet Arslantürk ve Giresun 
Üniversitesini bu yıl birincilikle 
bitiren Eğitim Fakültesi Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
öğrencisi Muhammed Güner 
de bir konuşma yaptı. Protokol 
konuşmalarının ardından 
program, Giresun Üniversitesini 
dereceyle bitiren öğrencilere 
plaket ve hediyelerinin takdim 
edilmesiyle devam etti.
GRÜ birincisi Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü öğrencisi 
Muhammed Güner’e ödülünü 
Giresun Valisi Harun 
Sarıfakıoğulları verirken, 2. olan 
Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler Bölümü öğrencisi Aysel 
Şen’e Milletvekili Cemal Öztürk 
ve 3. Görele UBYO Bankacılık ve 
Finans Bölümü öğrencisi Alabbas 
Azadov’a da plaketini Giresun 
Milletvekili Av. Sabri Öztürk 
verdi.
Dereceye giren öğrencilerin 
ardından çeşitli spor 
müsabakalarında Üniversitemizi 
başarıyla temsil eden sporculara 
da plaketleri protokol üyeleri 
tarafından takdim edildi. 
Üniversite birincisi Muhammed 
Güner’in üniversite kütüğüne 
plaket çakmasıyla devam 
eden programda mezun olan 
öğrencilere temsili diplomaları 
dağıtıldı.
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TOpal Osman ağa anıldı

kaBOTaj Bayramı renkli 
GÖrünTüler eşliğinde kuTlandı

Atatürk’ün Muhafız Alay Komutanı 
Topal Osman Ağa, ölümünün 95. 
yıl dönümünde törenlerle anıldı 
Topal Osman Ağa’nın ölüm yıl 
dönümü dolayısıyla ilk anma 
töreni Haydar Aliyev Parkındaki 
Osman Ağa ve Giresun Uşakları 
Anıtı önünde yapıldı. Törende, 
Giresun Belediye Başkanı Kerim 
Aksu tarafından anıta çelenk 
sunulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunularak İstiklal 
Marşı okundu.

İkinci tören
Giresun Kalesi’nde
Aksu, törende yaptığı konuşmada, 
Topal Osman Ağa’yı ölümünün 
95. yıl dönümünde minnet ve 
şükranla anladıklarını söyledi. 
Giresunluların, milli mücadele 
döneminde önemli yararlılıklar 
gösterdiğini belirten Aksu, “Bugün 
olsa yine varız. Yarın olsa yine 
varız. Bu ülkenin bekası, birliği ve 
Cumhuriyet için hepimiz elimizi 
taşın altına koymaya, şehit olmaya 

“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı”nın 92. Yıl dönümü, 
Giresun Limanında 2 Temmuz 
2018 Pazartesi günü düzenlenen 
törenle kutlandı. Giresun liman 
sahasında Deniz Şehitleri anısına 
denize çelenk bırakılmasıyla 
başlayan törenlere; kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ile vatandaşlar katıldı. Liman 
Başkanı Mahmut Kuru’nun yaptığı 
açılış konuşmasının ardından 
çeşitli dallarda yüzme yarışları 
yapıldı. Giresun Sualtı Topluluğu 
dalgıçlarının sualtından Türk 
Bayrağı’nı çıkardığı anlarda 
yaşanan büyük coşkunun 
ardından günün en çok beklenen 

hazırız” dedi. Milli mücadele 
kahramanları ve Atatürk’ün 
Muhafız Alay Komutanı Topal 
Osman Ağa için ikinci anma 
töreni, Osman Ağa’nın mezarının 
bulunduğu Giresun Kalesi’nde 

yarışması olan yağlı direkten 
bayrak alma yarışı yapıldı. 92. 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 

gerçekleştirildi. Buradaki törende 
Kur’an-ı Kerim okundu, dualar 
edildi. Anma törenlerine Giresun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cevdet Coşkun ile Osman Ağa’nın 
yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

protokol üyelerinin düzenlenen 
yarışmalarda dereceye girenlere 
ödülleri vermesiyle sona erdi.
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lavanTa ve 
Trüf manTarı 
yeTişTirilecek

Şebinkarahisar ilçesinde 
oluşturulan 13 dekarlık bahçede, 
dünyada ticareti en fazla yapılan 
15 uçucu yağ bitkisinden biri olan 
lavantanın üretimine başlandı. 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Muhammet Angın, yaptığı 
yazılı açıklamada, Giresun’da 
tarımsal gelir kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi amacıyla 
başlatılan çalışmaların devam 
ettiğini belirtti. Projelerden birinin 
lavanta yetiştiriciliği olduğunu 
vurgulayan Angın, Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
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İdaresi Başkanlığınca 
(DOKAP) finanse 
edilen GİRKAP 
kapsamında ilk 
bahçenin tesis 
edildiğini aktardı. 
Şebinkarahisar 
ilçesi 
Bayramköy’de 
lavanta bahçesi 
oluşturulduğuna 
dikkati çeken Angın, 
bitkinin kuruma riskini 
minimuma indirmek ve 
verimi artırmak için lavanta dikimi 
yapılacak arazi üzerine teknik 
elemanlar tarafından damlama 
sulama sistemi kurulduğunu 
anlattı. Angın, lavantanın 
dünyada ticareti en fazla yapılan 
15 uçucu yağ bitkisinden biri 
olduğuna işaret ederek şunları 
kaydetti: “Genel olarak lavanta 
yağı kozmetik, ilaç sanayi ve 
diğer endüstri kollarında güzel 
kokusu için kullanılmaktadır. 
Ayrıca lavanta bal üretiminde de 
tercih edilen bir bitkidir. Kendine 
has bir kokusu ve aroması 
vardır. GİRKAP kapsamında 
Şebinkarahisar ve çevresindeki 

Giresun’da tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi 
amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Alucra ilçesinde 
trüf mantarı, Şebinkarahisar ilçesinde lavanta üretimine 
başlandı.

ilçelerimizde 
önümüzdeki 

yıllarda 
lavanta üretiminin 

yaygınlaştırılarak 
hem görsel amaçlı 

kırsal turizmi geliştirmek 
hem de lavanta balı ile lavanta 
yağı üretiminin yapılmasını 
hedefliyoruz.”

Trüf mantarı aşılandı
Öte yandan dünyada “kara 
elmas” olarak bilinen ve kalitesine 
göre 3 bin 500 Euro’ya kadar 
alıcı bulan trüf mantarının Alucra 
ilçesinde yetiştirilmesi amacıyla 
da çalışmalar başlatıldı. Toprak 
altında yetiştiği için ülkemizde pek 
fazla tanınmayan ancak dünyada 
gıda ve kozmetik pazarlarında 
binlerce Euro’ya kadar alıcı bulan 
trüf mantarının ilçe ekonomisine 
kazandırılması planlanıyor. Alucra 

Giresun’un Alucra ve Çamoluk ilçe sınırlarında varlığını tespit ettiklerini 
belirten Alucra Bölükçam Orman İşletme Şefi Fatih Çöpoğlu, trüf mantarının 
çok değerli bir ihraç ürünü olmakla birlikte lezzetli bir yemeklik mantar 
türü olduğunu belirtti. 
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Kozmetik sanayisinin 
gözbebeği
Kullanımı 3000 yıl öncesine 
uzanan lavanta, gerek yağı 
gerek çayı gerekse kurutulmuş 
çiçekleriyle bin bir derde şifa, 
aromatik ve tıbbi bir bitki. Ül-
kemizde başta Isparta olmak 
üzere ağırlıklı olarak Batı Ak-
deniz bölgesinde yetiştirilen la-
vanta geniş kullanım alanıyla 
çekmecelere hapsedilemeyecek 
kadar değerli. İçerdiği etken 
maddeler sayesinde merkezi si-
nir sistemini uyaran lavanta, uy-
kusuzluk, stres ve migren dâhil 
olmak üzere çeşitli türdeki baş 
ağrılarını gidermekte oldukça 
etkili. Kurutulmuş çiçekleri çay 
olarak demlenen lavanta, koz-
metikte de sıkça kullanılıyor. 

Anadolu’nun gizli 
hazinesi
Trüf mantarı, meşelik alanlarda, 
meşe ağaçlarının köklerinde, 5 
ile 20 cm. derinlikte yetişen, 
kokulu ektomikoriza cinsi bir 
mantardır. Gelişmesi esnasında 
hassas bir doğal dengeye ihti-
yacı bulunan trüf mantarı için 
yaz sağanakları, uygun ölçüde 
nem sağladığından idealdir. 
Türkiye’nin sağlıklı bir şekilde 
hazırlanmış trüf mantarı harita-
sı bulunmamaktadır. Bazı kay-
naklarda Güneydoğu Anadolu, 
Trakya ve Kuzey Anadolu böl-
gelerinde trüf mantarı bulunduğu 
belirtilir. Güneydoğu Anadolu’da 
doğal olarak yetişen trüfe “do-
malan mantarı” ya da “keme” 
denir. 

ilçesine bağlı Bölükçam Orman 
İşletme Şefliğince ilçe ekonomisine 
katkı sağlamak amacıyla Topçam 
mevkiinde 2 hektar araziye trüf 
mantarı aşılandı.
Giresun’un Alucra ve Çamoluk 
ilçe sınırlarında varlığını tespit 
ettiklerini belirten Alucra Bölükçam 
Orman İşletme Şefi Fatih Çöpoğlu, 
trüf mantarının çok değerli bir 

ihraç ürünü olmakla birlikte 
lezzetli bir yemeklik mantar türü 
olduğunu belirtti. Alucra ilçesinde 
2 hektar araziye trüf mantarı 
aşılanmış meşe fidanlarının 
toprakla buluşturulduğunu belirten 
Çöpoğlu “Protein değeri etten 
daha yüksek olan ve az bulunan 
trüf mantarının ekonomik değeri 
de çok yüksek” dedi. Çöpoğlu, 

trüf mantarının planlandığı şekilde 
yetiştirilebilmesi ve Alucra halkı 
tarafından yeterince korunup 
sahiplenilmesi durumunda yöre 
halkı için bacasız fabrika haline 
gelebileceğini vurguladı. Çöpoğlu, 
maddi kazancı oldukça yüksek 
olan bu mantar çeşidi için Alucra 
arazilerinin oldukça müsait 
olduğunu sözlerine ekledi. 
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RÖPORTAJ

PoPülizmden gerçeğe 
coğrafi işaretli ürünler
Ülkemizin coğrafi işaretler (Cİ) alanında çalışan en etkin sivil aktörü konumunda bulunan 
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı – YüciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu ile Coğrafi İşaret tescilindeki son gelişmeleri ve bu hızlı temponun getirdiği 
aksaklıkları konuştuk.
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Geçtiğimiz günlerde BM Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
ortaklaşa hazırladıkları “Coğrafi 
işaretler (Cİ) yoluyla sürdürülebilir 
gıda sistemlerinin güçlendirilmesi” 
başlıklı bir çalışma yayınlandı. 
Çalışma; Küresel coğrafi işaretli 
gıda ticaretinin 50 milyar dolara 
ulaştığına dikkat çekiyor. Bu özel 
çalışmada, dokuz örnek olayda 
Coğrafi İşaret tescilinin ekonomik 
etkileri analiz edilmiş. Analiz edilen 
ürünler arasında; Kolombiya kah-
vesi, Darjeeling çayı (Hindistan), 
Futog lahanası (Sırbistan), Kona 
kahvesi (ABD), Manchego peyniri 
(İspanya), Penja biberi (Kamerun), 
Taliouine safranı (Fas), Tête de 
Moine peyniri (İsviçre) ve Vale dos 
Vinhedos şarabı (Brezilya) bulunu-
yor. Çalışmada, bu dokuz örnekte 
Coğrafi İşaretin, nihai ürünün 
fiyatını yüzde 20 ila 50 arasında 
bir katma değer ile büyük ölçüde 
artırdığı belirtiliyor. Bunun bir 
nedeninin de tüketicilerin Coğrafi 
İşaret statüsündeki ürünlerde tat, 
renk, doku ve kalite gibi onlara has 
özellikleri tanımlamaları ve dolayı-
sıyla daha yüksek fiyatlar ödemeye 
istekli olmaları olduğu vurgulanıyor.
Ancak bir başka önemli vurgu da; 
Coğrafi İşaretli (Cİ) ürünlerin, tek 
başına ekonomik kazanımlardan 
çok daha derinlere uzanan etkilere 
sahip olduğu gerçeği… Bu etkilerin 
en başında ise Cİ ürünlerin kırsal 
kalkınmaya olan katkısı geliyor. 
Diğer taraftan geleneksel bilgi ve 
kültürel değerlerin korunmasını 
sağlıyor. Ülke tanıtımına katkısı 
ise cabası. Türkiye sahip olduğu 
olağanüstü zengin Coğrafi İşaret 
potansiyeli ile bu alanda kendisine 
çok önemli ekonomik, sosyal ve 
kültürel kazanımlar sağlayabilecek 
ender ülkelerden birisi. Son yıllarda 
konunun önemini daha fazla kavra-
yan Türkiye, 1995 yılında çalışma-
larına başladığı bu alandaki 21 
yıllık açığını kapatmak ve doğal 
olarak zengin coğrafi işaretli ürün 
çeşitliliği ile dünya pazarında hak 
ettiği yeri kazanmak istiyor.

Birkaç gün önce katıldığı bir 
etkinlikte açıklamalarda bulunan 
TÜRK Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan; coğrafi işaretlerin, 
artık ülkeler için zenginleşme 
aracı olarak kullanıldığını, İtalya, 
İspanya ve Fransa’nın coğrafi 
işaretlerden yıllık 50- 60 milyar 
Euro’luk katma değer yarattığını, 
sadece Parmesan peynirinin yıllık 
3 milyar Euro’luk katma değeri 
olduğunu söyledi.
Türkiye’de şu anda tescilli ve işlemi 
devam eden toplam 700’ün üzerin-
de coğrafi işaret olduğunu belirten 
Asan; “Avrupa Komisyonu’nda 
Malatya Kayısısı, Antep Baklavası 
ve Aydın İnciri tescillendi. Ama 
şu anda 14 tane de Avrupa 
Komisyonu’nda işlemleri devam 
eden var başvuru var” dedi.
Tescil çalışmalarının geçen sene 
epey hızlandığı görülüyor. Hatta 
öyle ki, 2017 yılı sonunda tescil-
lenmiş Cİ sayısını 304’e ulaştıran 
(bugün itibariyle 345) Türkiye, 
AB’nin bu alandaki bir numarası 
İtalya ve iki numarası Fransa’yı bile 
geride bıraktı. Ülkemizin coğrafi 
işaretler (Cİ) alanında çalışan en et-
kin sivil aktörü konumunda bulunan 
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Türkiye Araştırma Ağı – YüciTA ise 

Aralık 2017’de yayınladığı basın 
bildirisi ile konuya yönelik endi-
şelerini kamuoyu ile paylaştı. Bu 
hızlı temponun popülist kaygılarla 
yürütülmesinden duyduğu endişeleri 
dile getirdi. Biz de Coğrafi İşaret 
tescilindeki son gelişmeleri ve bu 
hızlı temponun getirdiği aksaklıkları 
YüciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz 
Tekelioğlu ile konuştuk.

Hocam, dilerseniz 
söyleşimize coğrafi 
işaretlerdeki son gelişmelerle 
başlayalım…
Türkiye’de bu konu ile ilgili uygula-
ma 1995 yılında yaşama geçirilen 
“Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkında 555 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname” ile başladı. 
Avrupa Birliği (AB) 1992/2081 
sayılı tüzüğünden uyarlanan bu 
KHK, büyük eksikliklerine rağmen 
10 Ocak 2017 tarihine kadar 
uygulandı. 1996 yılından 2017 
yılı başına kadar Türk Patent 
Enstitüsü’nce 198 coğrafi işaretin 
tescili gerçekleştirildi. Yılda orta-
lama 9-10 tescilin verildiği bu 21 
yıllık dönemde uygulamalar sadece 
tescillerle sınırlı kaldı ve sistemin 
özünü oluşturan Cİ yönetişimi ve 
denetimi konularında ne yazık ki 
hiç mesafe alınamadı.
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10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe 
giren “Sınai Mülkiyet Kanunu” ise 
ülkemizde konu ile ilgili yeni bir 
dönemi başlattı. Nitekim 5 kitapçık-
tan oluşan kanunun ikinci kitap-
çığı, coğrafi işaretlerle ilgili olup 
“Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün 
Adı” başlığını taşıyor. Sözünü etti-
ğim yasal düzenleme, bazı önemli 
eksikliklerine rağmen tescil süre ve 
maliyetlerinin azaltılması, amblem 
kullanımına geçiş, eski tescillerde 
revizyon olanağı, denetimlerin 
bir yıla indirilmesi ve en önemlisi 
yeni ismiyle “Türk Patent ve Marka 
Kurumu” bünyesinde bir “Coğrafi 
İşaretler Dairesi”nin kurulması 
gibi önemli yenilik ve değişiklikler 
getirdi.

Nedir bu sözünü ettiğiniz 
yenilikler?
Yeni yasa ışığındaki gelişmelerin; 
tescillerdeki gelişmeler ve amblem 
uygulamasına geçiş olmak üzere iki 
başlık altında incelenmesinde yarar 
görüyorum.
Bu noktadan hareketle; yeni dö-
neme damgasını vuran en önemli 
gelişmenin, “Coğrafi İşaretler 
Dairesi”nin faaliyete geçmesiyle 
birlikte tescillerde yaşanan anormal 
artışlar ve tescil sayılarındaki pat-
lama olduğunu söylemeliyim. Peki, 
bu patlamayı tetikleyen ne? Bunu 
üç nedene bağlayabiliriz…
Bunlardan ilki Sayın 
Cumhurbaşkanının 2015 ve 2016 
yılları “Patent Ödülleri” törenle-
rinde yapmış olduğu ve Cİ’de bir 
kırılma yaratan konuşmalarıdır. 
Hatırlanacağı üzere Cİ’le ilgili 
ödüllerin takdimi sırasında Sayın 
Cumhurbaşkanı başta belediye, vi-
layet ve odalar olmak üzere tüm ye-
rel kuruluşlara öz değerlerine sahip 
çıkmaları ve bunlara tescil almaları 
konusunda çağrıda bulunmuştu.
Tescil sayılarındaki artışı tetikle-
yen ikinci neden ise yeni yasanın 
getirmiş olduğu olumlu hüküm-
lerdir. Özellikle çok yüksek olan 
tescil maliyetlerinin azaltılması ve 
sürelerin kısaltılması bunların en 
önemlileridir.

Tescillerde yaşanan patlamanın so-
nuncu ve kanımca en temel nedeni, 
Türk Patent’in yeni yasanın çıkışın-
dan hemen sonra, 2017 yılı içinde 
toplam 100 tescilin verileceğini 
açıklaması oldu. Bu takdir edeceği-
niz gibi izahı son derecede güç bir 
durum. Nitekim böyle bir öngörüde 
bulunmak mümkün değildir. Zira 
sene içinde ne kadar başvuru yapı-
lacağını, ön incelemelerden sonra 
bunlardan kaçının kabul edileceği-
ni ve kabul edilenlerin uzun zaman 
alan incelemelerden sonra kaçının 
tescile hak kazanacağını önceden 
kestirmek imkânsızdır. Bu durum 
şüphesiz daha önce başvuruları-
nı yapmış ancak dosyaları hala 
inceleme aşamasında olan coğrafi 
işaretler için de geçerli.
Öngörülen hedefe ulaşmak için 
büyük çaba harcayan Türk Patent, 

2017 yılı sonuna kadar tam 104 
Cİ’in tescilini gerçekleştirdi. Bu 
hızlı tempo sürenin bitimine yakın 
adeta zirve yaptı ve Aralık ayında 
gerçekleştirilen tescil sayısı 60’a 
ulaştı. 2017 yılında gerçekleştiri-
len tescillerin 55’i aynı yıl yapılan 
başvurulardan oluşuyor. Tescillerin 
geri kalan 49’u diğer yıllara ait. 
Bunların içlerinde uzun süre bekle-
yen ürünlerin de bulunduğu göze 
çarpıyor. Örneğin; Urfa eşkilisi 4 
yıl, Ordu Perşembe ceviz helvası 6 
yıl, Yozgat çanak peyniri, Kabataş 
helvası, Kağızhan uzun elması 
ve Eskişehir met helvası 7 yıldır 
bekliyordu.
Sonuç olarak yılsonunda tescil-
lenmiş Cİ sayısını 304’e ulaştıran 
Türkiye AB’nin bir numarası İtalya 
ve iki numarası Fransa’yı geride 
bıraktı.
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Tüm bu gelişmeleri çok yakından iz-
leyen araştırma ağımız YÜciTA, 20 
Aralık 2017 tarihinde yayınladığı 
basın bildirisi ile konuya yönelik 
endişelerini kamuoyu ile paylaştı. 
Nitekim böyle bir durum bugüne 
dek dünyanın hiç bir ülkesinde ya-
şanmamıştır. Örneğin; sistemin en 
iyi çalıştığı ve halen dünyada mev-
cut 10 Bin Cİ’in üçte birine sahip 
AB’de bile 2017 yılında tescillenen 
toplam Cİ sayısı sadece 38 olup, 
ülke başına 2 tescil bile düşme-
mektedir. Bir yerlere hoş görünmek 
adına gerçekleştirilen bu aceleci 
ve oldubittiye getirilen uygulamalar 
ne yazık ki Cİ’in popülizme kurban 
edildiği konusunda kamuoyunda 
oluşan endişeleri güçlendiriyor.

Hocam,  2017 yılında 
verilen bu 104 tescilin 
okuyucularımız için bir 
analizini yapmanız mümkün 
mü? Bir de madem kırsal 
kalkınmaya etkisinden söz 
ediliyor, üretici örgütlerinin 
tescillerdeki yeri nedir? 
Ve en önemlisi aceleye 
ve oldubittiye getirildiğini 
belirttiğiniz uygulamalarda 
sizce hangi hatalar 
yapılıyor?
2017 yılında alınmış tescillerin 
yüzde 76’sının oda ve borsalar ile 
belediyeler, vilayet, kaymakamlık 
ve il özel İdarelerine ait olduğu 
görülüyor. TOBB alınan tesciller-
de 2017 öncesi yüzde 33 olan 
payını yüzde 44’e çıkarmış. Onu 
yüzde 20 ile belediyeler, vilayet, 
kaymakamlık ve yüzde 12 ile il 
özel idareleri izliyor.
Tescil alan kuruluşlar arasın-
da “Ahiler Kalkınma Ajansı”, 
“Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlükleri”, “İl kültür ve 
Turizm müdürlükleri”, “Valilik 

Yatırım izleme ve Koordinasyon 
Başkanlıkları”, “Dernekler” “İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlükleri”  gibi kuruluşlar da 
yer alıyor.
Tüm bu kuruluşların ulusal özvar-
lıklarımızı oluşturan yerel değerle-
rimize sahip çıkma ve onları koru-
yabilmek için tescil alma çabaları 
takdire şayandır. Ancak görüldüğü 
gibi bu kuruluşlar üretici örgütleri 
değil. Bu nedenle girişimleri tescil 
almakla sınırlı kalmakta ve daha 
sonra tesciller duvarlara asılmak-
tadır. YÜciTA’nın 24 Kasım 2017 
tarihinde Bolu’da, Bolu Ticaret ve 
Sanayi Odası ile birlikte gerçekleş-
tirdiği “Türkiye’de Coğrafi İşaretler 
ve Bolu” konulu seminerde Sayın 
Oda başkanımızın “tescil alması-
na alacağız ama daha sonra ne 
yapacağımızı bilmiyoruz” şeklin-
deki söylemi bu gerçeği çok açık 
bir biçimde vurguluyor. Cİ sistemi 
tescil, yönetişim ve denetimden 
oluşan bir bütündür. İlk adım 
olan tescille hukuki koruma elde 
edilmekte, sistemin işlerliği ancak 
etkin bir yönetişim ve denetim ile 
sağlanabilmektedir. Tescil alan 
kurumlarımızın ne yazık ki hemen 
tamamı Cİ yönetişimini tanımıyor.
Üretici örgütlerinin tescillerdeki 
yerine gelince,  konunun ger-
çek sahipleri olan bu örgütlerin 
tescil başvurularındaki payı ne 
acı ki bir elin parmakları kadar. 
2017 yılında gerçekleştirilen 104 
tescilden sadece “Ardahan çiçek 
balı” doğrudan bir üretici grubuna 
(Ardahan ili arı yetiştiricileri birliği) 
ait. Oysa yasa, tescillerde üretici 
gruplarına öncelik tanımakta. Biz, 
sistemin işlerliği için bu alanda 
gerekli değişikliklerin acilen yapıl-
ması gerektiğini söylüyoruz.
2017 yılında verilen 104 tescilden 
sadece 10’u “Menşe Adı” işare-

ti, geri kalan 94’ü ise “Mahreç 
işareti” almış olup bu sonuncuların 
büyük kesimini yerel yemekler 
oluşturuyor.
Belirlenen hedefe ulaşabilmek için 
baş döndürücü bir hızla gerçek-
leştirilen tescillerin bazılarında 
önemli usul hatalarının yapıldığını 
gözlemliyoruz. Bunların arasında; 
Van keledoşu, Hamsiköy sütlacı 
gibi 3 aylık yasal ilan sürelerini 
tamamlamadan tescil edilenler 
olduğu gibi, Vezirköprü semaveri 
gibi ilanları başvuru tarihi ile aynı 
gün ya da Akçakoca melengüc-
ceği tatlısı, Urfa üzlemeli pilavı, 
Bingöl çobanbaşı kavurması gibi 
ilk 10 gün içinde yapılanlar da 
bulunuyor. Bunlar da dosyaların 
yeterince incelenmediği kuşkusu 
yaratıyor.
Bir başka sorun da tescillerde 
bazı ürünlerimize verilen işaretle-
rin istifham yaratıcı olmasıdır. Bu 
durum, işaretlerin belirlenmesinde 
inisiyatifin tescil talebinde bulunan 
kurumlara bırakılmasından kay-
naklanmakta olup yanlış tercihlerin 
düzeltilmesini zorunlu kılmaktadır.
Çok ilginç bir durum da, yeni 
yasada “Geleneksel ürün adı 
koruması”na yer verildiği halde 
2017 yılında verilmiş 104 tescil-
den hiçbirinin bundan yararla-
namamış olmasıdır. Kanımızca 
Mortuğa (yöresel yemek/Van), 
Puçuko (karışık dolma/Şırnak)  ve 
Şımşıpe (kurutulmuş taze fasulye 
yemeği/Artvin) bu uygulamadan 
yararlanmalıydı. Bu ürünlere 
“Mahreç İşareti” verilmiş olması 
da oldukça düşündürücüdür çünkü 
önlerinde bir yer adı bulunma-
maktadır. Tescillerdeki 2018 yılı 
gelişmelerine gelince; 8 Mayıs 
2018 tarihi itibariyle tescilli tam 
347 Cİ’miz bulunuyor. Başvurusu 
yapılmış 397 ürünümüz de tescil-
lerini bekliyor. Adı geçen tarihe 
kadar tescillenmiş 43 Cİ’miz var. 
Dolayısıyla tescillemede aynı tem-
ponun sürdüğünü söyleyebiliriz. 
28 ülkeden oluşan AB’nin bu süre 
içinde, yani 5 ayda verdiği tescil 
sayısı toplamı ise sadece 10.

Tescillerde yaşanan patlamanın sonuncu ve kanımca en temel nedeni, 
Türk Patent’in yeni yasanın çıkışından hemen sonra, 2017 yılı içinde 
toplam 100 tescilin verileceğini açıklaması oldu. Bu takdir edeceğiniz 
gibi izahı son derecede güç bir durum. Nitekim böyle bir öngörüde 
bulunmak mümkün değildir.



36 - 37

RÖPORTAJ

Bu yılın başından itibaren 
Coğrafi işaretlerde amblem 
uygulamasına geçildi. Bu 
amblemler tüketiciler için ne 
anlama geliyor?
Bildiğiniz gibi Coğrafi İşaret’lerde 
amblem kullanım zorunluluğu 10 
Ocak 2018’de başladı. 10 Ocak 
tescili yapılmış ürünlerimizin üretici-
leri ile bu ürünlerin tüketicileri, kısa-
cası Türkiye için tarihi bir gündür. 
Bir milattır. Ülkemizin 1995 yılında 
başlayan Cİ serüveni kaybedi-
len 21 yıldan sonra 10 Ocakta 
en önemli aşamasına ulaşmıştır. 
YÜciTA olarak, emeği geçenlere ve 
özellikle “Coğrafi İşaretler Dairesi 
Başkanlığı”na teşekkür ediyoruz.
Amblemler tescilli ürünlerin inandı-
rıcılığını vurgulamayı, tüketicilere 
gerçek bir köken garantisi sunma-
yı ve üreticilere ürünlerini daha 
iyi tanıtma olanağını sağlamayı 
hedefliyor. Amblem dediğimizde; 
ürünün kalitesinin garantisi olup bu 
ürünlerin coğrafi işaret tescil belge-
lerindeki üretim kurallarına uygun 
olarak üretildiğini ve arkalarında 
devlet güvencesinin bulunduğunu 
gösteren kalite işaretlerini anlama-
lıyız.
Amblemler tüketicileri ürünlerin 
kökeni ve kalitesi ile arkalarındaki 
hikâye konusunda da bilgilendire-
rek ürün seçiminde rasyonel dav-
ranmalarını sağlıyor. Tüketicilerde 
Cİ’le ilgili farkındalık yaratmanın 
dışında amblemlerin en önemli 
faydası, piyasalarımızda yaşa-
nan yoğun Cİ tecavüzlerine son 
vermek olacaktır. Üreticilerimiz ve 
tüketicilerimize büyük zarar veren 
bu haksız rekabet olayları artık 
son bulacak. Yani satın aldığımız 
Finike portakalı da, Ezine peyniri 
de, Ayvalık zeytinyağı ve Erzincan 
tulum peyniri de gerçekleri, gerçek 
ürünler olacak…

Cİ’e olan ilgi, tescille birlikte 
sona eriyor
Ancak tüketicilere ilk defa tanı-
şacakları bu yeni ve çok önemli 
düzenlemelerle ilgili olarak ne 
başlangıçta ne de halen Türk Patent 
tarafından hiç bir bilgilendirmenin 
yapılmayışı, bana çok yadırgatıcı 
geliyor. Özellikle yoğun TV spotları 
ile kamuoyu çok önceden Cİ ve 
amblemler konusunda bilgilendiril-
meliydi. Bu konudaki tek girişim, bir 
markette amblemli ürünlerle dolu 
rafların önünde yapılan resmi bir 
basın bildirisi ile geçiştirildi, sanki 
durum Türkiye’deki bütün market 
raflarında aynıymış gibi bir imaj 
yaratıldı.
Biz YÜciTA olarak bu konunun 
çok yakın takipçisiyiz. Aradan 
5 ay geçmesine rağmen henüz 
raflarımızda amblemli ürünlerimize 
rastlamıyoruz, siz rastladınız mı 
bilmiyorum. Ülkemizde bu konuda 
çaba harcayan tek kuruluş Cİ’e 
verdiği büyük önem nedeniyle 
Metro Toptancı Market. Metro 
tedarikçilerini yoğun bir biçimde 
bilgilendirerek, onları yönlendirerek 
ve gerekli hizmeti sağlayarak amb-
lem sorununu kısa sürede çözdü. Bu 
konudaki temel aksaklık şüphesiz 
tescil sahiplerinden kaynaklanıyor. 
Belirttiğim gibi bu kurumların büyük 
kesiminde Cİ’e olan ilgi, tescille 
birlikte sona eriyor.
Burada konu ile ilgili kendi dene-
yimlerimi sizinle paylaşmak isterim. 
Bunlardan ilki 8 Nisan Pazar günü 
İstanbul’da bir market raflarında 
rastladığımız ve amblemli şık 
paketlerde satılan “Dut Kömesi” 
ve “Muska Pestil”. Bu iki isim de 
coğrafi işaret değil ve amblemlerin 
burada kullanılması yanlış. Tescil 
alan Cİ adları “Gümüşane kömesi” 
ve “Gümüşane dut pestili”. Amblem 
ancak bu adları taşıyan ürün 

paketlerinde kullanılabilir. Şüphesiz 
durumu firma yetkililerine duyurduk.
İkinci deneyim yine aynı markette 
8 Mayıs Salı günü gerçekleşti. Bu 
defa pazarlanan ürün  “Edremit 
körfezi yeşil çizik zeytini” idi. Şık 
bir kavanozda hem Cİ adı hem de 
“Menşe adı” amblemi yer alıyordu. 
Ancak Cİ adı eksik yazılmıştı. Ertesi 
günü firmayı aradık, amblem kulla-
nımındaki duyarlılıkları nedeniyle 
kendilerini kutladık ve yanlışlığı 
belirttik. Bize teşekkür ettiler ve iki 
hafta içinde yeni ambalajlarını çıka-
rarak, ürünlerini piyasaya sürdüler.

Cİ tecavüzleri hala bütün 
hızıyla sürüyor
Özetlersek, yasal zorunluğa 
rağmen amblemli ürünler bazı 
istisnaların dışında aradan geçen 
5 aya rağmen henüz Türk tüketici-
leri ile buluşamadı. Bu durumdan 
milyonlarca üretici ve tüketici zarar 
görüyor ve Cİ tecavüzleri hala bü-
tün hızıyla sürüyor.  Sürecin yavaş 
yürümesi belirttiğimiz gibi büyük 
ölçüde tescil sahiplerinin bilgi eksik-
liği ve ilgisizliğinden kaynaklanıyor. 
Bu arada Türk Patent ve Marka 
Kurumu da tüketicileri aydınlatmak 
için kamu spotlarını bir türlü kullan-
mıyor.

Hocam, yıllardır 
söylemlerinizde ‘yürüyen bir 
coğrafi işaret sistemi ancak 
iyi bir yönetişim ve denetimle 
mümkündür’ diyorsunuz. 
Son olarak bunu konuşalım. 
Nedir bu coğrafi işaret 
yönetişimi?
Cİ yönetişimi (gouvernance), tescilli 
Cİ’in üretim zincirini oluşturan tüm 
aktörlerinin çabalarıyla ulaşılan 
sonuçların oluşturduğu yapı ya da 
düzen olup ulusal düzeyde ve ürün 
düzeyinde yönetişim olarak ikiye 
ayrılıyor.
Ulusal düzeyde Cİ yönetişimi, 
ülkemizde Türk Patent ve Marka 
Kurumu, AB ülkelerinin büyük 
kesiminde de Tarım Bakanlıklarına 
bağlı ve sırf bu amaçla görevlendi-
rilmiş kamu kuruluşları tarafından 

Türkiye’nin Cİ potansiyeli asıl görevi Cİ olmayan “Türk Patent 
ve Marka Kurumu” bünyesinde görev yapan “Coğrafi İşaretler 
Dairesi”nin kapasitesini fazlasıyla aşmaktadır. O nedenle araştırma 
ağımız YÜciTA’nın yıllardır mücadelesini verdiği “Türkiye Coğrafi 
İşaretler Enstitüsü” mutlaka kurulmalıdır.
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gerçekleştirilmekte. Cİ’le ilgili uy-
gulamalar sistemin başarı şansının 
eksiksiz bir yasal düzenleme ve 
etkin bir yönetişimden geçtiğini 
gösteriyor. Bu bakımdan Fransa 
örnek bir ülke olarak gösterilebilir. 
Bu ülkede 1947 yılında kurulan 
“Köken Adlandırmaları ve Kalite 
Ulusal Enstitüsü (INAO)”  Fransa 
Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın hima-
yesinde Cİ tescilinden sorumlu bir 
kamu kuruluşudur. Merkezi Paris’te 
olan ve Cİ’de Fransız mucizesinin 
yaratıcısı olarak adlandırılan kuru-
luşun, Fransa’nın sekiz bölgesine 
yayılmış 24 şubesi ve 270 çalışanı 
bulunuyor. INAO’nun gerek kurum-
sal yapılanması ve gerekse çalışma 
tarzı oldukça ilginç ve birçok ülke 
tarafından örnek alınıyor.
Ürün düzeyinde Cİ Yönetişimi ise, 
tescil almış kurumlar tarafından, bir 

başka deyişle tescil sahipleri tarafın-
dan gerçekleştirilen yönetişimdir. Bu 
yönetişim, AB’de adları “Koruma 
ve Yönetim Kurumu – Organisme 
de Défense et de Géstion” olan ve 
tamamı üretici örgütlerinden oluşan 
tescil sahipleri tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Burada kurumsal yapı-
lanma, organizasyon, yönetim ve 
finansman son derecede önemlidir.
Tescil sahiplerinin yönetişim çerçe-
vesinde temel misyonu, öncelikle 
üretim zincirinin etkin çalışması ve 
köken adının korunması ve savun-
masına yönelik faaliyetlerde bulun-
maktır.  Bu bağlamda üreticilerin 
köken adı kurallarına uygun üretim 
yapmalarını sağlamak, (iç denetim) 
ürünle ilgili inceleme ve araştır-
malar yapmak, üreticilere teknik 
hizmet sunmak, köken adının sahte 
ve hileli kullanımını takip etmek 

ve köken adı tanıtım ve reklamını 
yapmak temel görevleridir.

İlgili ilgisiz birçok kuruluş 
tescil alıyor
Görüldüğü gibi tescil sahiplerinin 
son derece önemli görevleri bulunu-
yor. Kurumlarımızın çoğu ise bunlar-
dan habersiz. Sorunun temel nedeni 
ise yasal düzenlemedeki boşluktur. 
Nitekim 6769 sayılı kanun, tescil 
sahibinin haklarını belirttiği halde 
sorumluluklarına hiç değinmemiştir. 
Bu nedenle ilgili ilgisiz birçok kuru-
luş tescil almaktadır.
YÜciTA olarak yasaya hak sahipleri-
nin sorumluluğunu belirten bir mad-
de koydurabilmek için çok çaba 
harcadık, ancak kabul ettiremedik. 
Sistemin işlerlik kazanabilmesi için 
tekrarlıyorum, bu maddenin mutlaka 
yasaya konması, diğer taraftan tes-
cillerin üretici gruplarınca alınması 
için gerekli düzenlemelerin ivedilikle 
yapılması şarttır.

“Türkiye Coğrafi İşaretler 
Enstitüsü” mutlaka kurulmalı!
Çok ciddi bir konu olan Cİ, Türkiye 
için büyük imkanlar sunmaktadır. 
Sahip olduğumuz olağan dışı bu 
potansiyelin değerlendirilebilmesi 
ancak belirttiğimiz düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi ve popülizmden 
uzak etkin bir yönetimle mümkün-
dür. Türkiye’nin Cİ potansiyeli asıl 
görevi Cİ olmayan “Türk Patent ve 
Marka Kurumu” bünyesinde görev 
yapan “Coğrafi İşaretler Dairesi”nin 
kapasitesini fazlasıyla aşmakta-
dır. O nedenle araştırma ağımız 
YÜciTA’nın yıllardır mücadelesini 
verdiği “Türkiye Coğrafi İşaretler 
Enstitüsü” mutlaka kurulmalıdır.

Kaynak: http://www.yasamicingida.com/
prof-dr-yavuz-tekelioglu-ile-populizmden-
gercege-cografi-isaretli-urunler/

YüciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile 
gerçekleştirilen bu söyleşi, Yaşam İçin Gıda 
portalı Genel Yayın Yönetmeni Metin Ertunç 
tarafından gerçekleştirilmiş ve 11 Haziran 
2018 tarihinde yasamicingida.com internet 
adresinde yayınlanmıştır.
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BİNLERCE YILLIK 
GELENEK SÜRÜYOR 
Bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali birbirinden güzel etkinliklere ev 
sahipliği yaptı. Festival kapsamında; sergiler, halk oyunları gösterileri, konserler düzenlendi. 
Mayıs Yedisi gelenekleri yerine getirildi.
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Giresun Belediyesi tarafından 
bu yıl 41’incisi düzenlenen 
Uluslararası Giresun Aksu 
Festivali bir birinden güzel 
etkinliklere ev sahipliği yaptı. 
Geçmişi binlerce yıl öncesine 
dayanan Aksu Festivali kapsa-
mında kortej yürüyüşü, sergiler, 
halk oyunları gösterileri, kon-
serlerden oluşan bir program 
hazırlandı.
Festivalin açılışı öncesinde 
18 Mayıs Cuma günü Atatürk 
Meydanı’nda “Giresun’da Kültür 
ve Yaşam” konulu fotoğraf 
yarışmasına katılan eserlerin 
yer aldığı fotoğraf sergisi-
nin açılışı yapıldı. Aynı gün 
Giresun Üniversitesi ile Bakü 
Üniversitesi’nin birlikte düzen-
lediği karma resim sergisinin 
ev sahipliğini ise Can Akengin 
Sanat Galerisi yaptı.

19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı
Festivalin ikinci günü aynı 
zamanda 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramıydı. Kortej 
Yürüyüşü öncesinde Zeytinlik 
Semti Dik Sokak üzerinde El 
Sanatları Sergisi’nin açılışı 
gerçekleştirildi. Sergide ikisi 
İran biri Azerbaycan’dan gelen 
7 sanatçı tarafından hazırlanan 
cam, seramik, ebru, ahşap ve 
çini hediyelik eserler ile karika-

tür, fotoğraf ve resim sanatından 
örnekler sergilendi. 
Festivalin en renkli ve görkemli 
anı olan Kortej Yürüyüşü saat 
17’de Ukrayna, Gürcistan, 
Tekirdağ, İzmir, Bursa ve 

Giresun’dan gelen halk oyun-
ları ekiplerinin katılımı ile 
başladı. Yeniyol Mevkiinden 
başlayan festival yürüyüşü, 
Atatürk Meydanı’nda sona 
erdi. Burada hazırlanan sah-
nede festivale katılanlara ve 
vatandaşlara seslenen Belediye 
Başkanı Kerim Aksu, festivalin 
yaklaşık 3 bin yıllık bir geleneğe 
sahip olduğunu hatırlatarak, 
“Geleneklerimize sahip çıkaca-
ğız. Bugün yürüyüşe katılan tüm 
yerli ve yabancı ekiplerimize 
teşekkür ediyorum. Bugün 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı, tüm gençle-
rimizin bayramını kutluyorum” 
dedi. Konuşmanın ardından 
yürüyüşe katılan ülkeler ve 
yerli gruplar tarafından Giresun 
Atatürk Meydanı’nda  “barış 
halkası” oluşturularak halay 
çekildi.
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Festival Ateşi
41. kez yandı
Festival boyunca yanacak 
olan 41. Uluslararası Giresun 
Aksu Festivali ateşini Belediye 

Başkanı Kerim Aksu, eşi Müge 
Aksu, Kardeş Şehir Tekirdağ 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin 
Eşkinat ile yaktılar. Başkan 

Aksu, Giresun’dan yakılan bu 
ateşin, Dünya’ya barış getirme-
sini dilediğini ifade etti. Konuk 
Belediye Başkanı Eşkinat ise bu 
ateşin Giresun’a, ülkemize ve 
dünyaya mutluluklar getirmesi 
dileğini paylaştı.
Festival programında yer alan 
havai fişek ve lazer gösterisi 
Atatürk Meydanı’nı dolduran 
binlerce vatandaşa coşkulu daki-
kalar yaşattı. Liman sahasından 
atılan ve şehrin birçok nokta-
sından izlenebilen 10 dakikalık 
gösteri büyük beğeni topladı.
Festival ve 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Bayramı kon-
seri için Giresun’a gelen sanatçı 
İlyas Yalçıntaş da Giresunlu 
hayranlarına unutulmayacak bir 
konser verdi. Giresun Atatürk 
Meydanı’nda saat 22.30 sahne 
alan İlyas Yalçıntaş’ın şarkıları-
na binlerce hayranı eşlik etti.

Mayıs Yedisi gelenekleri 
yerine getirildi
Festivalin üçüncü günü olan 
20 Mayıs’ta etkinlikler Atatürk 
Anıtı’na çelenk konulmasıyla 
başladı. Daha sonra Aksu mev-
kiindeki festival alanına gidile-
rek “Festival Açılış Töreni” ger-
çekleştirildi ve “Mayıs Yedisi“ 

Aksu Deresi’nin Karadeniz’le birleştiği noktada oluşturulan festival 
alanında vatandaşlar ve misafirler sacayaktan geçip, dereye 7 çift 1 tek 
taş atıp dilek tuttular.
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gelenekleri yerine getirildi. Aksu 
Deresi’nin Karadeniz’le birleş-
tiği noktada oluşturulan festival 
alanında vatandaşlar ve misafir-
ler sacayaktan geçip, dereye 7 
çift 1 tek taş atıp dilek tuttular.
Tecrübeli sunucu Salih Şahan 
festival geleneklerini anlatıp,  
ev sahibi olarak sacayaktan 
ilk Başkan Kerim Aksu’nun 
geçmesini istedi. Başkan Kerim 
Aksu dileğini şöyle açıkladı, 
“Dünyada barış ve kardeşlik 
içerisinde bir yaşam diliyorum. 
Huzur diliyorum, güzel bir fındık 
fiyatı diliyorum.”
Vali Yardımcısı Rasim Belge 
sacayaktan geçtikten sonra şun-
ları söyledi; “41 yıldır devam 
eden bu organizasyonu yapan 
belediye başkanına, belediye 
çalışanlarına, bizleri yalnız 
bırakmayan sizlere teşekkür 
ediyorum. Festivaliniz hayırlı 
olsun. Vatanımız, milletimiz, 
çocuklarımız için her şey güzel 
olsun dileğinde bulundum.”
Kardeş şehir Tekirdağ 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Ekrem Eşkinat sacayaktan 
geçtikten sonra dileğini şöyle 
paylaştı; “Değerli dostlar, sağlık 
sıhhat içerisinde seneye tekrar 
buluşmak dileği ile hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.”
Alay Komutanı Albay Bahittin 
Murat Yakın sacayaktan geçip 
dileğini şöyle paylaştı, “Biz 
askeriz ama savaşın olmadığı, 
huzurlu bir ortam diliyorum.” 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Kemal Gürgenci huzurlu bir 
Giresun, huzurlu bir Türkiye ve 
Giresun’un turizm cenneti olması 
dileğinde bulundu.
Festivale bu yıl katılan Ukrayna, 
Gürcistan Batum, Gürcistan 
Tiflis, Tekirdağ Süleymanpaşa, 
Bursa Osmangazi, İzmir ve 
Giresun halk oyunları ekiplerin-
den birer dansçıda sacayaktan 
geçip dilekte bulundular. Aksu 
Deresi’nin Karadeniz’le birleş-
tiği noktaya gelen katılımcılar 
dereye 7 çift 1 tek taş atıp, “der-

Festivale bu yıl katılan Ukrayna, Gürcistan Batum, Gürcistan Tiflis, 
Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Osmangazi, İzmir ve Giresun halk 
oyunları ekiplerinden birer dansçı sacayaktan geçip dilekte bulundular.

dim belam denize” deyip dilek 
tuttular. Aksu festival alanında 
halk oyunları ekipleri gösteri-
lerini sunduktan sonra mahalli 
sanatçılar konser verdi.
Atatürk Meydanı’ndaki halk 
oyunları gösterileri ve müzik 
şöleninin ardından Öğretmenevi 
Salonu’nda briç turnuvasinin, 
19 Eylül İlkokulu’nda satranç 
turnuvasının, Voxx Bilardo 
Salonu’nda da Salih Kırdemir 

bilardo turnuvasının ödül törenle-
ri düzenlendi.  

Sevcan Orhan’dan 
muhteşem konser 
Festival programı çerçevesinde 
düzenlenen “Giresun Mutfağı 
Görücüye Çıkıyor” isimli yöre-
sel yemek ve tatlı yarışmasında 
dereceye giren maharetli hanım-
lar ise ödüllerini Sevcan Orhan 
konseri öncesinde aldılar. 
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Mahalli yemek kategorisinde etli 
karalahana sarma ile Özgenur 
Arslan birinci olurken mahalli 
tatlı kategorisinin birincisi ise 
ısırganlı baklavası ile Sevdiye 
Karataş oldu. 
Gecenin beklenen anı ise Türk 
halk müziği sanatçısı Sevcan 
Orhan’ın konseriydi. Atatürk 
Meydanı’nda saat 10.30’da 
sahne alan Sevcan Orhan birbi-
rinden güzel eserleri seslendirdi. 
Giresun’u ve Giresunluları çok 
sevdiğini ifade eden Orhan, 
geç saatlere kadar Atatürk 
Meydanı’nı dolduran hayranla-
rına adeta müzik ziyafeti çekti. 
Konser gece 00.30’a kadar 
sürdü.

Giresun’un gelmiş geçmiş 
efsane kişileri
Festivalin dördüncü günü 
olan 21 Mayıs’ta “Giresun’un 
Gelmiş Geçmiş Efsane Kişileri” 
konulu fotoğraf sergisi Atatürk 
Meydanı’nda açıldı. Giresunlu 
sosyal medya fenomeni İsmail 
Tataroğlu’nun derlediği ve 
kendisi tarafından çekilen 

fotoğraflardan oluşan sergi, 
ziyaretçilerini Giresun’un 100 
yıllık tarihine yolculuk yaptır-
dı. Yıllardır vitrin ve mağaza 
içi görsel tasarımları yapan 
Sanatçı Tataroğlu, 1999 yılın-
dan bu yana şehrimizin tanınan 
yüzlerini, efsane kişilerini fotoğ-
raflarını derledi ve yaşayanları 
fotoğraflayarak Giresun tari-
hine belge ve arşiv niteliğinde 

eserler kazandırdı. 
Atatürk Meydanı ve Piraziz 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
halk oyunları gösterilerinin 
ardından Atatürk Meydanı’nın 
son konuğu Giresun Belediye 
Konservatuarı orkestrası eş-
liğinde öğretim görevlileri 
Cihan Uzunahmetoğlu, Yahya 
Altun ve Giresun Üniversitesi 
Konservatuarı Öğretim Görevlisi 
Ceren Demirok oldu. Sırayla 
sahne alan her üç sanatçı söyle-
dikleri birbirinden güzel türkü ve 
şarkılarla Giresunluları coştur-

Giresun’u ve Giresunluları çok sevdiğini ifade eden Sevcan Orhan, geç 
saatlere kadar Atatürk Meydanı’nı dolduran hayranlarına adeta müzik 
ziyafeti çekti. Konser gece 00.30’a kadar sürdü.
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MAYIS YEDİSİ NEDİR?
Mayıs Yedisi, Karadeniz 
bölgesinin Ordu, Giresun 
ve Trabzon illerinde, yılın 
bereketli ve sağlıklı geçmesi 
amacıyla kutlanan mevsimlik 
bayramlardan biridir. Miladi 
takvime göre 20 Mayıs’a 
denk geldiğinden bu tarihte 
kutlanan Mayıs Yedisine “su 
bayramı” ve “deniz bayra-
mı” da denilmektedir.
Mayıs yedisi geleneğinin 
Çepnilerden kaldığı rivayet 
edilmektedir. Bu rivayete 
göre Çepniler Mayıs Yedi-
sinde yaylaklara çıkmadan 
önce denizde kendilerini ve 
hayvanlarını yıkar, deniz 
havası alarak sağlık, güç 
ve moral kazanır, sonbaha-
ra kadar denizle vedalaşır-
larmış.
Giresun il merkezindeki 
kutlamalar Aksu Irmağı’nın 
denize döküldüğü yerde 

yapılmaktadır. Burada de-
niz suyuyla temas edilir, 
“derdim belam denize” 
denilerek denize taş atılır, 
Giresun Adası’nın etrafı 
teknelerle dolaşılır. 
Kutlamaların ortak özelliği 
halkın o gün iş yapmadan 
sabahın erken saatlerinden 
gün bitimine kadar türlü 
etkinliklerle deniz kıyısında 
eğlenerek vakit geçirmesidir. 
Yapılan etkinliklerde deniz 
suyunun kötülükleri dağı-
tarak insanlara iyi gelece-
ğine, sağlık getireceğine 
inanılmaktadır. Geleneksel 
nitelikleriyle halka umut aşı-
layan Mayısı Yedisi gelene-
ği, aynı zamanda gurbete 
gidenlerin sıladakilerle, iç 
kesimlerde yaşayanların sa-
hildekilerle bir araya gele-
rek iletişim kurmalarına da 
vesile olmaktadır.

dular. Konseri izleyenler zaman 
zaman söylenen parçalara eşlik 
ettiler. Konser sonunda sunucu 
Salih Şahan tarafından sanatçı-
lara çiçek takdim edildi.
Festivalin son günü olan 22 
Mayıs’ta ise festivale katılan 
grup temsilcilerinin Valilik 
ve Belediye Başkanlığı ziya-
retlerinin ardından Giresun 
Üniversitesi Güre Yerleşkesi ve 
Atatürk Meydanı’nda halk oyun-
ları gösterileri yapıldı. 
Günün ve festivalin son etkinliği 
ise Manuş Baba konseri oldu. 
Atatürk Meydanı’nı dolduran 
binlerce hayranı ile buluşan 
Manuş Baba, birbirinden güzel 
şarkıları seslendirdi. Bazı 
şarkılara seyircilerde eşlik etti. 
Konser ortasından sahneye ge-
len Başkan Kerim Aksu, sanatçı 
Manuş Baba’ya bir buket çiçek, 
Fındık Başımızın Tacı Heykeli 
ve bir gıdık Giresun kalite fındık 
hediye etti. Manuş Baba, almış 
olduğu bu anlamlı hediyelerden 
ve kendilerini Aksu Festivali 
nedeniyle Giresun’a davet ettiği 
için Başkan Aksu’ya teşekkür 
etti. Konser gece 00.10 da sona 
erdi.
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Urartulardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan Giresun’un İran’daki kardeş 
kenti Urmiye, yanı başındaki Urmiye Gölü’nün kurumasıyla önemli bir çevre sorunuyla 
karşı karşıya.

Giresun’un kardeş şehirlerinden 
Urmiye, İran’ın olduğu kadar 
Ortadoğu’nun da eski, kadim 
kentleri arasında yer alır. Pek 
çok medeniyete ev sahipliği 
yapan Urmiye, öneminden dolayı 
çevresindeki medeniyetler ve 
milletler tarafından da tanınan 
ve her dilde farklı bir şekilde 
anılan bir şehir oldu. Kentin 
adının kaynağı tam olarak 

bilinmemekle birlikte Süryanice “su 
beşiği” anlamına gelen “ur-mia” 
kelimesinden geldiği genel kabul 
görmektedir. Urmiye civarında 
bulunan Göktepe mevkiinde, 
1888 yılında ortaya çıkarılan ve 
üstünde Babil ilahlarının bulunduğu 
bir mühür M.Ö. 2000 yılına 
tarihlenmektedir. Asur döneminde 
Urmiye Gölü çevresindeki Manna 
Devleti kayıtlarında “Urmeyate” 

adında bir yerleşimden 
bahsedilmekle birlikte bu ismin 
şehrin adının kaynağı olması 
mümkün görülmemektedir. 

Tarihi Urartulara uzanıyor
Çeşitli arkeolojik kalıntılar bölgede 
yerleşik hayatın çok eskilere 
uzandığını göstermektedir. 
Eskiçağ’da Asur ve Urartu 
devletlerinin nüfuz alanına giren 

Kadim bir OrtadOğu Kenti: 

urmiye
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bölgede bulunan ve Urartular 
dönemine tarihlenen taştan 
yapılmış kale kalıntıları, Urmiye’nin 
Urartular için oldukça önemli bir 
merkez olduğunu göstermektedir. 
Urartu ve Asurların ardından 
Persler, Partlar’ın ve Sasanilerin 
hâkimiyetine giren kent eski 
İslâm kaynaklarında umumiyetle 
Zerdüşt’ün doğum yeri olarak 
kaydedilmiştir.
Hz. Ömer zamanında fethedilen 
ve bir süre yerel beylerin 
denetiminde el değiştiren Urmiye 
ve çevresi, 11. yüzyılın ortalarında 
Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlandı 
ancak 12. yüzyılın son çeyreğinde 
Selçuklu hâkimiyetinin zayıflaması 
üzerine Azerbaycan Atabeylerinin 
egemenliğine girdi. 
13. yüzyılın başlarında Moğolların 
önünden Azerbaycan’a çekilen 
Celâleddin Harzemşah’ın 
hâkimiyetine giren kentte İlhanlılar 
dönemde ekonomik ve demografik 
olarak ciddi bir gelişme yaşandı. 
Şehrin kalesi Gazan Han 
zamanında yenilendi. İlhanlıların 
ardından sırasıyla Çobanoğulları, 
Timurlular, Karakoyunlular, 
Akkoyunlular ve Safevilerin 
hâkimiyetine giren Urmiye 16. 
yüzyılın sonlarında kısa bir süre 
Osmanlı egemenliğine geçti ancak 
Şah I. Abbas tarafından yeniden 

Safevi Devleti’ne bağlandı. Evliya 
Çelebi Ünlü Seyahatname’sinde 
17. yüzyıl ortalarında 
mamurluğuyla övdüğü şehirde 
sekiz ulu cami, altmış mahalle ve 6 
bin ev bulunduğunu yazar.

Osmanlı egemenliği başlıyor
Safevi Devleti’nin Afgan istilâsı 
neticesinde yıkılma sürecine girdiği 
dönemde, kent 1724 yılında bir 
defa daha Osmanlı hâkimiyetine 
girdi. Nâdir Şah 1729’da bölgeyi 
zaptettiyse de Hekimoğlu Ali 
Paşa ve Rüstem Paşa bir ay süren 
şiddetli bir kuşatmanın ardından 

1730’da Urmiye’yi geri almayı 
başardılar. Bu dönemde Osmanlı 
Devleti’nin hazırlattığı tapu tahrir 
defterinde şehrin nüfusu 1391 
hâne ve yaklaşık 7 bin kişi olarak 
kaydedilmiştir. 
Nâdir Şah’ın İran’ın siyasi 
birliğini tesis etmesinin ardından 
Urmiye tekrar İran’a bağlandı. 
Şehir ve bölge 18. yüzyılın 
ikinci yarısında burada yaşayan 
Afşarlardan kaynaklanan pek çok 
karışıklığa sahne oldu. 1760’ta 
Urmiye yedi ay süren bir kuşatma 
sonunda Kerim Han Zend 
tarafından ele geçirildi. Şehir 
önce Rüstem Han Kasımlu’ya, 
ardından Rıza Kulı Han’a verildi. 
Bölge kısa süre sonra Kaçar 
hâkimiyetine girdi. Urmiye 1906 
yılında Osmanlıların ve 1911’de 
Rusların eline geçti. I. Dünya 
Savaşı sırasında Osmanlı ordusu 
ile Rus ordusu arasında pek 
çok defa el değiştirdi. Osmanlı 
ordusu, I. Dünya Savaşı’nın 
sona ermesinin ardından 
Aralık 1918’de Urmiye’den 
ayrılmak zorunda kaldı ve bölge 
nihai şekilde İran’a bağlandı. 
Şehrin adı, 1935 yılında İran 
hükümetinin kararıyla Rıza Şah’ın 
adına nisbetle Rızaiye olarak 
değiştirildiyse de 1979’daki 
İslam devriminden sonra tekrar 
Urmiye’ye çevrildi. 
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İran’ın 10. büyük kenti
Urmiye kenti, İran’ın oluşturan 
eyaletlerden biri olan Batı 
Azerbaycan eyaletinde yer alır. 
Türkiye sınırına yaklaşık 50 km. 
mesafedeki Urmiye’nin denizden 
yüksekliği 1340 metredir. Aynı 
adı taşıyan gölün batı kıyısına 
çok yakın bir mevkide yer alan 
kent zengin su kaynakları, 
verimli arazileriyle tarım ve 
hayvancılık için elverişli bir 
konumdadır. Kaynağını bol karlı 
dağlık bölgelerden alan Urmiye 
Ovası oldukça verimlidir. Urmiye 
Ovası’nın ziraat ve hayvancılığa 
oldukça elverişli olmasından 
dolayı, bölgede tarım hayli 
gelişmiş durumdadır. Urmiye’nin 
bilhassa meyveleri ve kaliteli tütünü 
meşhurdur. Kuru üzüm ticareti, 
bölgenin ekonomisinde büyük 
önem taşımaktadır. 
İran’ın en büyük onuncu şehri 
olan Urmiye’nin nüfusu 2012 
yılı verilerine göre 1 milyon 
265 bindir. Nüfusun neredeyse 
tamamını Azeriler oluşturur. 

Günümüzde Urmiye’nin Türkiye ile 
bağlantısı, Yüksekova üzerinden 
Esendere-Sero sınır kapısından 
geçen yolla sağlanmaktadır. 

Urmiye Gölü’nün
yüzde 90’ı kurudu 
Kente de adını veren Urmiye Gölü, 
Ortadoğu’nun en büyük, dünyanın 

ise ikinci en büyük tuz gölüydü. 
1275 metre rakıma sahip olan 
Urmiye Gölü, 1967 yılında sulak 
alan olarak koruma altına alındı. 
200 kuş türüne ev sahipliği yapan 
Urmiye Gölü, bölgede yaşayan 
milyonlarca insan için de yaşamsal 
öneme sahipti. Ancak 1995 yılından 
itibaren gölde başlayan çekilme, 
2011’de 7 m gibi rekor seviyelere 
ulaştı. 
Yapılan bilimsel araştırmalara 
göre yaklaşık yüzde 90’ını yitiren 
Urmiye Gölü’nün küçülme nedenleri 
arasında, küresel iklim değişimi, 
gölü besleyen su kaynakları 
üzerine yapılan barajlar ve hatalı 
su kullanımları gösteriliyor. İran, 
Urmiye Gölü’nü besleyen su 
kaynakları üzerine 20’den fazla 
baraj bulunuyor.
Başlarda gölün küçülmesini 
“dönemsel olarak gerçekleşen doğal 
bir olay” olarak görme eğilimindeki 
İran yönetimi önlem almayı gereksiz 
görmüş. Ancak işin vahameti ortaya 
çıkınca önce Aras Nehri’nde İran’ın 
kullanımındaki suyun 500 km’lik 
bir boru hattıyla göle yönlendirmesi 
planlanmış. Ancak bu suyun 
“pansuman dahi” olamayacağı 
anlaşılınca en temel neden olan 
göle dökülen nehirlerin üzerinde 
yapımı devam eden 80 barajın 
durdurulması kararlaştırılmış.  
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URMİYE’DE GEZİLECEK YERLER
Üç Kubbeli Kule
Üç Kubbeli Kule, Urmiye’nin 
güneydoğu kesimindeki Üs-
tad Barzegar Caddesi’nde 
bir ara sokakta yer alır. 
Giriş kapısının üzerindeki 
kufi kitabede yapım yılı 
hicri 580 (1184) yılı olarak 
belirtilmekle birlikte tuğla 
kulenin yapım yılının 12. 
yüzyıl olması kuvvetle muh-
temeldir.

Cuma Camii

Cuma Camii ya da Rızaiye 
Camii İran’daki en büyük 
camilerden biridir. Şehrin 
eski kısmında yer alan ca-
minin İlhanlılar döneminde 
13. yüzyılda inşa edildi-
ği kabul edilmekle birlikte 
İslam öncesinde caminin 
yerinde bir tapınak oldu-
ğu düşünülmektedir. Cami-
nin adının geçtiği ve 10. 
yüzyıla tarihlenen belgeler 
bulunduğuna dikkat çeken 
bazı araştırmacılar caminin 
Selçuklu öncesi dönemlere 
ait olduğuna inanmaktadır. 
Yine de kitabede yazılan ta-
rih, İlhanlı hükümdarlarının 
zamanına denk gelen 1256 
yılını gösterir.

Mar Serkis Kilisesi
Mar Serkis Kilisesi, Urmi-
ye’deki önemli taş yapıla-
rından biridir. Çatı ve tüm 

duvarlar ustaca ve sağlam 
bir şekilde düzensiz şekil-
lerden yapılmış taşlarla inşa 
edilmiştir. Urmiye’nin 12 
Kilometre batısındaki dağ-
ların eteklerinde yer alan 
kilisenin Sasani hükümdarı 
Hüsrev Perviz’in eşi Şirin ta-
rafından inşa edildiği kabul 
edilir. 

Serdar Camii 
Kaçar Hanedanından Abdül-
samet Han tarafından inşa 
edilmiştir. Giriş kapısına bü-
yük bir saat yer aldığı için 
“Saatli Cami” olarak da 
anılır. Caminin kubbesi on 
iki sekizgen taş sütun üzeri-
ne oturmuştur. Kolonların üst 
kısımlarında yer alan oyma-
lar taş işçiliğinin en güzel 
örneklerini oluşturur. Ayrıca 
mavi, pembe, yeşil, beyaz 
ve kahverengi renklerle 
tasarlanan gökkuşağı çiniler 

de camiyi görülmesi gere-
ken yerlerden biri yapar. 

Kapalıçarşı
Urmiye Kapalıçarşısı, İs-
fahan ile aynı geleneksel 
hatlar üzerine inşa edil-
miştir. Kubbeli tonozların 
ışık sağlamak için dairesel 
açıklıkları vardır, fakat aynı 
zamanda yağmur ve soğuğa 
da izin verirler, bu nedenle 
bugün camla kapatılmıştır. 
Daha küçük pazarlardan 
oluşan bir ağdan oluşan 
çarşıda kuyumcular, kumaş-
çılar, bakırcılar, ayakkabıcı-
lar, keçeciler, tenekeciler ve 
bıçakçıların kendi sokakları 
vardır. 

Taht-ı Süleyman
Antik, tarihi bir kale olan 
Taht-ı Süleyman, 124 bin 
metrekarelik bir alanı kaplar 
ve Sasani, Pers ve Moğol 
dönemlerine ait kalıntıları 
içeren, İran’ın en önemli 
antik anıtlarından biridir.
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ÖĞRETİM ÜYESİ

17. yüzyıldan beri bilinen 
fındık ihracatı, klasik bir 
ritüel çerçevesine ilk ne 
zaman kavuştu bunu 
kesin olarak bilemiyoruz. 
Aksu’nun bu ilk sayısındaki 
habere göre 1933 yılının 
ilk yüklemesi 30 Ağustos 
Çarşamba günü yapılmış 
ve bayram halinde 
kutlanmıştır.

Fındık Dergisi 11. sayımızda (Nisan 
2018) fındığın merkezi Giresun’da ilk 
makalelerin ve Aksu Dergisi hakkında 
bir giriş yayımlamıştık. Ayrıca fındık ve 
fındıkçılık konusunda ilk uzman yayıncı 
olan Kemal Peker’i zikretmiştik. Şu ana 
kadar Peker’in yayınları ve çalışmaları 
hakkında bir çalışma yapılamamıştır. 
Eserlerinin toplu bir tıpkıbasımı şart 
olmuştur. Fiskobirlik ile Giresun Fındık 
Araştırma Enstitüsü bu konuda öncelik-
le adım atmaları beklenen kurumlardır. 
Fındığın hayatın merkezinde olduğu 
şehrimizde ve yetiştirildiği tüm böl-
gelerde meydana çıkmış, bazıları da 
kaybolmuş kültürel unsurlarından yine 
geçen sayıda bahsetmiştik. Eskilerinin 
yanı sıra yenilenmiş maddi olan ve 
olmayan kültür unsurlarını içeren bir 
arşiv çalışmasına bu ihtiyacı görerek 
başlamış bulunmaktayız. Umarım kısa 
süre içinde açılması planlanan fındık 
müzesiyle ilgili çabalar sonuç verir ve 
çabalarımızın müzeye katkısı olur. 

1. Aksu Dergisi’nde ilk fındık yazısı 
bir ihracat haberidir. 
Fındık Bayramı ilk sayıda yer alan ma-
kaledir. Giresun’da 1930’dan 1960’a 
kadar fındık bayramının kutlandığı 
bilinmektedir. Fındıklar toplanmış, kuru-
tulmuş, çuvallanmış ve satışa hazır hale 
gelmiştir. Vilayet için hayati öneme 
haiz gelir bu üründen sağlanmaktadır. 
Tarım gelirimizin yüzde 10-15 ile en 
yüksek getirisi olan ve tüm ihracat 
gelirimizin yüzde 1’inden fazlasını 
fındık sağlamaktadır. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından beri fındık yüklenen ilk 

geminin limandan ayrılması bir bayram 
olarak coşkuyla kutlanırdı. 
Fındık bayramında fındık örnekleri 
atlas torbalara doldurulur, üzeri 
yaldızlanmış renkli şerit ve kurdelelerle 
süslenmiş olarak sandallara yüklenirdi. 
Aynı zamanda davul zurna ve kemen-
çeler çalınırdı. Bazen bando eşliğinde 
yürünür sonra da dualar okunur, 
kurban kesilir, askeri ve mülki erkânın, 
ticaret odası yetkililerinin ve halkın 
katıldığı bir tören yapılırdı. Bu törenle-
rin haberleri de yerel gazetelerde yer 
alırdı. Yükünü alan gemi düdük çalarak 
Giresun’dan uzaklaşır, fındığı boşalta-
cağı limanda ilk olarak süslenmiş çuval 
indirilirdi. Bir bayram olarak sevinçle 
yapılan fındık ihracat sezonunun bir 
ritüel halini alması onun eskiliğine bir 
işarettir.  
17. yüzyıldan beri bilinen fındık 
ihracatı, klasik bir ritüel çerçevesine ilk 
ne zaman kavuştu bunu kesin olarak bi-
lemiyoruz. Aksu’nun bu ilk sayısındaki 
habere göre 1933 yılının ilk yüklemesi 
30 Ağustos Çarşamba günü yapılmış 
ve bayram halinde kutlanmıştır. Yazıda 
Halkevi olarak yeni mahsulün ihracatı 
tebrik edilmiş, iyi dileklerde bulunul-
muştur.

2. İkinci fındık yazısı fındık 
müzesiyle ilgilidir. 
Aslında fındıkla ilgili ilk makale yuka-
rıdaki haber yazısı olduğu için müze 
konusunu ele almıştır. Aksu Dergisinin 
ikinci yılında Nisan ve Mayıs ayı tek 
sayı çıkmış ve bugüne kadar çözümsüz 
kalabilmiş bir projeyi dile getirmiştir. 

“EN AZ BİLGİMİZ FINDIK BİLGİSİ

EN ÇOK İHMALİMİZ FINDIK MEYVESİDİR” 
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Derginin neredeyse fındık editörü 
olan Yusuf Ziya Beyin makalesinin ilk 
cümleleri Giresun’un temel problemine 
parmak basarak durumu şöyle özetle-
miştir: 
“Giresun dünyanın en iyi fındığını ye-
tiştirir ve en yüklü mahrecini (ihracatını) 
teşkil eder. Geçmişte olduğu gibi ge-
lecekte de gelirin en verimli ve sağlam 
direği fındıktır. (Ancak) Bu kusurumuzu 
göz önünde bulunduralım: En az 
bilgimiz fındık bilgisi en çok ihmalimiz 
fındık meyvesidir.” (1934)
Fındık diyarı müstahsilinden kurumla-
rına kadar cehalet içerinde olmakla 
beraber Belediye ile Ticaret Odasının 
müze ile atacağı ilk adımı önemi orta-
dadır. Fındık müzesinde meyvesinden 
müstahsiline, toprağından havasına, 
nevilerinden işletmecilere velhasıl 
kelam fındığın her yönüyle bilgilendirici 
bir şekilde sergilenmesi gerekliğine 
değinilen yazıda, fındıkçılık kursu ile 
dünyaya tanıtımından dahi bahsedil-
mektedir.
Aradan geçen bir asra yakın sürede 
bu makale doğrultusunda hiçbir adımın 
atılmayışı dikkate şayandır. Bugünün 
fındık meselesi geçen yüzyılla aynıdır.

3. Üçüncü yazı fındığa alternatif 
yeni mahsul arayışıyla ilgidir. 
Kasım 1934 tarihli 10. sayıda 
Yusuf ZİYA, Giresun’da fındık 
üretiminin yeterli olmadığından bah-
setmektedir. Bugün de mono kültür 
fındık yetiştiren bölgelerde arayışın 
devam ettiği yeni bir mahsulün ge-
rekliliğinden bahsetmektedir. Fındık 
özellikle Giresun halkının ihtiyaçları-
nı karşılayamamaktadır. Bazı sezon 
hele don, küf vb. sebeplerden dola-
yı mahsul az olmuştur. Üreticilerin 
ümitleri altüst olursa göç yaşanacak 
ve ayrıca geride kalacak köy halkı 
da çok zor durumlarda kalmakta-
dırlar. 
Bu sebepten dolayı yazar, fındığın 
üretim icaplarına göre yetiştirilip 
yanı sıra destek olacak ikinci bir 
kazanç yolu bulmak gerektiğini 
söylemektedir. Bölgeye uyumlu 
ikinci kazanç yolu ararken iklimi, 
araziyi, sorunları ve artıları dü-
şünmektedir. Öneri olarak ipek 
böcekçiliğini önermiş; bunun için 
köylüye ziraat vekâletine başvurmak 
gerektiğini, onların dut fidanları, 
böcek tohumları göndererek çiftçiyi 

üretime teşvik etmesini yazmaktadır. 
İpek böcekçiliğinin şartlarına uygun 
olarak yetiştirilirse kısa zamanda 
Giresun için ikinci bir kazanca en 
uygun mahsul olduğunu söylemiştir.
Güncel bir konu olan fındığa 
alternatif tarımsal faaliyet, bir asır 
önceden konuşulmaya başlanmış, 
hala da konuşulmaktadır. O gün 
de anlaşıldığı gibi fındığın Doğu ve 
Orta Karadeniz bölgesinin tarımsal 
üretimini belirleyecek şekilde 50’lili 
yıllarda yaygınlaşması ile bu prob-
lem sistem sorununa dönüşecektir.  
Tek ürüne bağlı tarımın getireceği 
sorun, aslında bu sorunlu gidişatı 
idare edecek bir fındık enstitüsünün 
kurulmasına rağmen ne Fiskobirlik 
ne de bu kurum hiçbir zaman derde 
deva bir yetkinlik kazanamamıştır. 
Ticari bir regülatöre dönüşen 
Fiskobirlik (Kuruluş 1938), zira-
at müdürlüğü ve ziraat odası ile 
birlikte fındık üreticiliği için fonk-
siyona sahip kurumlarla işbirliği 
yerine siyasilerin elinde kalmıştır. 
Bugün ise bütçesiyle bütün sahaya 
zamanla hâkim olmuş Fiskobirlik 
(2000’lerden beri özerk), serbest 

Belge 1: Fındık Bayramı için süslenmiş
kuru fındık çuvalının Giresun’dan gemiye yüklenişi.
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piyasaya çekilerek eritilmektedir. 
Yetmişlerden itibaren o zamanki 
gücüyle bile “Hamburg fındık borsa-
sı” diye tabir edilen eski tüccarların 
mal toplayıcısı olmaktan öteye ge-
çememiştir. İhracatçılar için üretici 
köylü sigortasız kaçak tarım işçileri, 
Fiskobirlik ise resmi depoculuk 
yapan kurumdur. Giresun’da lisanslı 
depoculuk ile piyasa dalgalanmala-
rını engelleyecek sistemin kuruluşuy-
la yeni bir adım daha atılmıştır. 

4. Aksu dergisinin dördüncü 
yazısı ‘Fındık Kırıcılığı’ndan 
bahsetmektedir.
Fındık kırıcıları adı altında çalışan 
esnaflar, üreticiden aldığı kabuklu 
fındığı işleyecek olan büyük esnafa 
satmaktadır. Son yıllarda artan bir 
rekabet sonucu piyasa olumsuz 
etkilenmiştir. Makalenin yazarı olan 
Süleyman (Bozbağ ailesinden mi?) 
Bey, gidişatın daha da kötüleşece-
ğinden endişelenmiş ve makalesini 
bu yüzden kaleme almıştır. 
İkinci Teşrin (Kasım) 1934 tarihli 
11. sayıda Süleyman Beye göre kı-
rıcılık sektöründe artan rekabet, çok 
büyük savaşlardan çıkmış ülkenin, 
onuncu yılında fındık fabrikalarına 
mal temin etmek için ta köylere 

kadar çıkan kırıcılar ve artan 
komisyon giderlerine yol açmıştır. 
Bu yüzden Süleyman Bey, yazısın-
da fındıktan elde edilen kazançta 
azalmanın sorumlusu olarak fındık 
kırıcılarını görür. Ona göre zararın 
sebebi kırıcıların iktisat kaidelerine 
riayet etmeyişidir. Kırıcılar, halk 
pazarlarında ihtiyaçları kadar 
fındığı tedarik edebilecekleri halde, 
şehre uzak köylere adamlarını yol-
layarak piyasadan daha pahalıya 
mal alırlar. Alınan bu mallar şehre 
götürülmediği için muayenesi yapıl-
mamıştır, hileli olurlar, fındığı alan 
adam komisyon alır, nakliye ücreti 
gibi birçok yan masraflar verilmeye 
başlanmıştır. Bu şekilde mağazaya 
giren fındık ürünü, gerçek fiyatını 
geçmiş olmaktadır. Süleyman Bey 
bu durumu iktisat ve tasarruf kaide-
lerine uymadığı için eleştirmektedir. 
Yine fındık kırıcılar yanlarında 
dört beş komisyoncu çalıştırır, yaş 
ve karışık fındıkları mağazalarına 
doldururlar. Komisyoncular, kırıcılar 
tarafından bir müddet çalıştırıldıktan 
sonra bir kazanç temin edemedik-
leri için ya işten çıkarılıyor ya da 
onlara iş verilmeyecek bir vaziyete 
getiriliyorlardır. Boşta kalan bu 
komisyoncular bir daha köylerine 

dönmeyip, kendilerine bir dükkân 
açıp müstakil işe başlıyorlar. Bugün 
fındık satın alan esnafın çoğu bu 
şekilde işe başlamışlardır. 
Süleyman Beye göre komisyon-
cuların köylerinde bağ, bahçe, 
tarla işlerinde çalışmalarının ve 
hatta yanlarına işçi alarak fındıktan 
başkaca ürünlerde -mesela sarımsak 
fiyatlarını örnek vermekte – gayret 
göstermelerinin daha iyi olacağını 
tavsiye etmiştir. Kırıcılara bir başka 
tavsiyesi de onların birleşerek 
şirketler tesis etmelerini memleketin 
kalkınması için daha faydalı buldu-
ğunu yazmıştır. 
Bu makaleden Süleyman Beyin belki 
bir fındık işletmesi (iç-hane) sahibi 
olduğu ve artan hammadde girdile-
riyle piyasa oynaklığından şikâyet 
ettiği anlaşılmaktadır. Piyasada 
daha profesyonel şirketlerin, ara-
cılığın kurumsallaşmasının faydalı 
olacağına inanmıştır. Böylece 
Giresun’da fındıkçılık sektörü hem 
zarar etmekten kurtulacak hem 
de fiyat istikrarına kavuşacaktır. 
Giresun’a hem bilinçte hem de 
meyvede kazançlı bir fındık sezonu 
dilekleriyle yazımızın ikinci bölümü-
nü sonlandıralım.
Not: 13. Sayıda devam edecektir. 

Belge 2: Fındık Dergisi Ocak 2018 10 sayısının iç kapağındaki Giresun’a yapılacak fındık müzesinin detayı.
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ERTAn ÖZDEMİR
ZİRAAT MÜHENDİSİ

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE FINDIK

Fındık, dünyada sert kabuklu meyveler 
içerisinde yer almaktadır. Öyle ki dünya-
da bademden sonra kullanılan en yaygın 
üründür. Ayrıca fındık, birçok ürünün 
hammaddesini teşkil etmektedir. Öyle ki 
çikolata sanayisinden pastanelere, şeker-
leme sanayisinden pastacılık sektörüne 
kadar her kavanozun içerisinde bulun-
maktadır. Nitekim dünya fındık tüketimi 
tadından, lezzetinden ve bilhassa insan 
sağlığına olan vazgeçilmez katkısından 
dolayı hızla artmaktadır. 

Dünyadaki bu fındık perspektifinden 
Türkiye’ye bakacak olursak, Türkiye’nin 
çok şanslı olduğunu ifade etmekte fayda 
vardır. Buna binaen şu değerlendirmeyi 
yapmak mümkündür; fındığın üretim 
alanları ve tarihsel süreç içerisinde antik 
çağın en büyük tarihçisi Herodotos’un 
(M.Ö 490-425) “Heredot Tarihi 
“ adlı eserinde fındığın Karadeniz’in do-
ğusunda yetiştirildiği ifade edilmektedir. 
Yine Osmanlı dönemine ait belgelere 
göre bu bilginin doğruluğu aşikârdır. Bu 
nedenledir ki fındık Türkiye de kadim bir 
meyvedir. 
Türkiye’de fındığın geçmişi bu kadar 
eskiye dayanmasına rağmen, dünyada 
fındığın ekili alanları 20.yy dan sonra 
değişik alanlara da yayılmıştır. Tüik 
verilerine göre, son on yıl gözlemlen-
diğinde 2007 yılında dünyada dikili 
alan 808.900 hektar olmasına rağ-
men, 2014 yılında bu rakam 904.191 
hektara ulaşmıştır. Bu alandan en büyük 
payı, 2014 yılı verilerine göre 701.141 
hektar ile Türkiye’ye aittir. 
Dünyada fındık üretimine bakılacak 

olursa, 2009 yılı dünya fındık rekoltesi 
774.600 tondur. 2014 yılı dünya fındık 
rekoltesi  660.773 tondur. 2017 yılında 
bu rakam 992.500 ton olduğu görülmek-
tedir. Bu noktada dikkati çeken husus, 
üretimin dengesizliğidir.
Geniş bir perspektiften bakılacak olunur-
sa, bu dengesizliğin ülkeler nezdinde 
en fazla hissedilen ülkenin Türkiye 
olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile 
2009 yılında Türkiye’nin fındık rekoltesi  
500.000 tondur. 2014 yılında ise bu 
rakam 412.000 tona gerilemiş, 2017 
yılında ise bu rakam 670.000 tona 
ulaşmıştır.
Fındık üretiminde Türkiye’nin en yakın 
takipçisi olan İtalya’nın üretimi 71.200 
hektar arazi üzerinde gerçekleşmektedir. 
2009 yılı İtalya fındık rekoltesi 120.000 
ton, 2014 yılında 100.000 ton ve 2016 
yılında 130.000 ton ve 2017 yılında 
110.000 ton üretim gerçekleştirdiği 
bilinmektedir.  İtalya’da dekara verim or-
talama 150 kg olarak şekillenmektedir.
Bütün bu veriler yorumlandığında; 
Türkiye’de dikili alanların genişlemesine 
rağmen, üretimin yıllara göre değişiklik 
göstermektedir. Bir başka ifade ile dün-
yada dikili fındık alanlarının yüzde 80’i 
Türkiye’de olmasının bir sonucu olarak, 
Türkiye en büyük üretici konumundadır. 
Türkiye’de yıllara göre değişiklik göste-
ren bu rekolteler, doğrudan dünya fındık 
rekoltesini değiştirmektedir. Bu durum 
dünya fındık ticaretinde arz-talep denge-
sini sürekli bozmaktadır. Bunun bir so-
nucu olarak şu değerlendirmeyi yapmak 
mümkündür; Fındıkta fiyat istikrarsızlığı 
doğmaktadır. Söz konusu istikrarsızlık: 

Kadim ve kıymetli fındığın 
dekara verimini arttırmak 
için öncelikle eğitime ihtiyaç 
vardır. Bilinçli ve planlı 
üretimin gerçekleştirilmesi 
sağlanmalıdır. Bilhassa, 
doğru bilinen yanlışların 
düzeltilmesi elzemdir. Basın 
ve yayın kuruluşları daha 
yaygın kullanılmalı, bölgesel 
mücadelelerin yolu 
açılmalıdır.
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üreticisini, tüccarını ve sanayicisini zarar 
ettirmektedir. Bilhassa fındık üreticisinin 
üretim alanlarına küsmesine neden 
olmaktadır. İşte tam bu noktada gerek 
değişen küresel büyüme ile fındık tüketi-
minin artması ve gerekse arz-talep den-
gesinin oluşturulması açısından mensubu 
olduğum “Değerli Tarım Uygulamaları” 
nın gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Değerli tarım uygulaması, yukarıda 
zikredilen üretim dengesizliğini ortadan 
kaldırmak, sürdürülebilirlik ilkesi gereği 
dengeli yürütülmesini sağlamak amacıy-
la “FERRERO” tarafından fındık yetiştiri-
len bütün bölgelerde ziraat mühendisleri 
ve sosyal uzmanların görevlendirilmesi 
sonucu oluşturulmuştur. Ziraat mühendis-
leri üreticilere zirai eğitimler verirken, 
sosyal uzmanlar da işçi sağlığı ve iş gü-
venliği, koruyucu ekipman kullanımı, işçi 
sözleşmeleri ve çocuk işçiliği konuların-
da eğitimler vermektedir. Bütün bu teorik 
bilgiler, görevli personel tarafından üre-
ticilerin bahçelerinde uygulamalı olmak 
suretiyle üreticilerle buluşturulmaktadır. 
Ayrıca, bütün bunların yanında muhtelif 
bölgelerde örnek bahçeler tesis edilmiş-
tir. Bilhassa söz konusu olan bu örnek 
bahçelerde ki verim ve kalite dikkat 
çekmektedir. Sürdürülebilirlik açısından 
bu verim, geleceğe ışık tutmaktadır. 
Örnek oluşturmak gerekirse, Yağlıdere-
Espiye karayolu üzerinde oluşturulan ör-
nek bahçede, çotanak sayımlarına göre 
dekara verim 300 kg yakın olarak tespit 
edilmiştir. Türkiye’de 701.141 hektar 
üzerinde fındık dikilidir. Bunun 117.729 
hektarı Giresun iline aittir. Yıllara göre 
Giresun fındık rekoltesi son iki yılda 
şu şekilde oluşmuştur; 2016 yılında 
54.155 ton ve 2017 yılında 102.576 
tondur. Bütün bu bilgilerin değerlendi-
rilmesi sonucu son iki yılda Giresun da 
dekara verim 50 kg ile 87 kg arasında 
değiştiği görülmektedir. 
Örnek bahçenin dekara verimi 2017 
yılı itibariyle 120 kg olarak oluşmuştur. 
2018 yılında muhtemel olarak 300 kg 

olarak tahmin edilmektedir. Örnek bah-
çe ile Giresun ortalamasının arasında 
bir uçurum olduğu görülmektedir. Söz 
konusu bu durumu, yapılan uygulamalar-
la açıklamak mümkündür. 
Örnek bahçenin uygulamalarını ana 
başlıklar halinde sıralanması gerekir-
se, Toprak analizi ve bitki besleme, 
Budama, Hastalık ve zararlılarla müca-
dele olarak tanzim edilebilmektedir. 
Toprak analizi; toprağın yapısını, ph 
değerini, ihtiyaç duyduğu organik 
madde ve bitki besin elementlerinin 
bilinmesi açısından önem arz etmekte-
dir. Optimum değerler alındığında ph 
değerinin %6-6,5 Aralığında olması 
gerekmektedir. 
2016 yılında örnek bahçenin toprak 
analizi sonucunda ph değeri 4,2 olduğu 
gözlemlenmiştir. Buna mukabil olarak, 
ocak başına söz konusu bahçede 7 kg 
tarım kireci uygulaması aynı yılın kasım 
ayında yapılmıştır. Adı geçen tarihli 
raporda organik madde miktarı 0,57 
olarak tespit edilmiştir. Fındığın optimum 
değerler gereği organik maddesinin en 
az %2 olması gerekmektedir. Organik 
maddenin en önemli faydası, toprağın 
su tutma kapasitesini arttırmaktadır.  Bu 
değerin yakalanması için ocak başına 
50-60 kg aralığında yanmış ahır gübresi 
kasım ayında kireç ile birlikte uygulama-
sı yapılmıştır. Azot, fosfor ve potasyum 
değerlerinin yukarıda zikredilen raporda 
çok eksik olduğu gözlemlenmiştir. Azot, 
bitkide taze sürgünlerin gelişmesini sağ-
lar. Fosfor, çiçeklenmeyi (püs-karanfil) 
oluşturur ve kök gelişimini hızlandırır. 
Potasyum ise meyvenin randımanlı 
olmasını sağlamaktadır.  Bu değerlerin  
normal bir seviyeye ulaşması için kom-
poze gübre uygulaması 2017 mart ayı 
içinde yapılmıştır. Söz konusu ahır, kireç 
ve kimyasal gübreler dal iz düşümüne 
gelecek şekilde çapalamak suretiyle uy-
gulanmıştır.2017 mart ayında çiçeklen-
meyi artırmak amacıyla makro ve mikro 
elementler içeren yaprak gübresi uygu-

lanmıştır. 2017 nisan ortasında kalsiyum 
nitrat gübresi topraktan uygulanmıştır. 
2017 yılı ekim ayı içinde meyvede 
çiçeklenmenin oluşmasını sağlamak 
amacıyla MKP (mono potasyum fosfat) 
içerikli yaprak gübresi uygulanmıştır. 
2017 kasım ayında ocak başına 50-60 
kg olacak şekilde yanmış ahır gübresi 
uygulaması tekrarlanmıştır. 2018 mart 
ayında organi mineral kompoze taban 
gübresi uygulanmıştır. 2018 nisan 
ayında meyve tutumunu ve meyvede 
randımanın artması açısından kalsiyum 
nitrat gübresi topraktan uygulanmıştır.  
Yukarıda zikredilen bütün bitki besleme 
envanteri toprak analizine bağlı olarak 
yapılmıştır. 
Uygun bir budamanın verime ve kaliteye 
%50’e varan oranlarda artış sağlaya-
cağı tarafımızca öngörülmektedir. Buna 
binaen yukarıda mevzubahis olan bitki 
beslemeden daha fazla verim elde 
etmek için taze sürgünlerin oluşturulma-
sı elzemdir. Bu da sadece ve sadece 
budama bilhassa dal üzerinde budama 
yapmak suretiyle mümkündür. Ayrıca, iyi 
bir budamanın tozlaşmaya pozitif yönde 
katkı sağladığı bilinmektedir. Budama 
hususunda ön önemli unsur zamanın-
da budamadır. Bitkide yaprağın üçte 
ikisinin dökülmesi ile başlar ve bitkinin 
uyanmasına kadar devam eder. 
2016 yılında örnek bahçede ilk tes-
pitler şu yönde oluşmuştur; bir ocakta 
ortalama 8-10 dal bulunmakta, kesim 
hataları bulunmakta, ocak içinde hava 
sirkülasyonu oluşamamakta ve güneşlen-
menin imkansız olduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca uç kurumaları dal üzerinde 
bulunmaktadır. 2016 aralık ayında 
öncelikle zararlılar tarafından veyahut 
daha önceden oluşmuş misine zararı 
görmüş, hastalıklı ve yarı kurumaya 
dönmüş dallar kesilerek bahçeden uzak-
laştırılmıştır. Özellikle dal kıran bulunan 
dallar yakılmıştır. Güneşlenme ve hava 
sirkülasyonunu sağlamak amacıyla 
yuvarlak ocak sistemine uygun olarak 
bahçe yeniden tanzim edilmiştir. Yöresel 
tabir ile tanınan girebi, nacak, orak ve 
balta kullanımı kesinlikle yapılmamıştır. 
Budama makası marifetiyle budama  ya-
pılarak taze sürgün gelişimi planlanmış-
tır. Budama aletlerinin (makas, motorlu 
testere, budama testeresi) dezenfekte 

Muhtelif bölgelerde örnek bahçeler tesis edilmiştir. 
Bu örnek bahçelerdeki verim ve kalite sürdürülebilirlik 
açısından geleceğe ışık tutmaktadır. 
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edilmesine dikkat edilmiştir. Dip kesim-
lerinde olabildiğince toprak yüzeyinden 
hafif eğimli bilhassa su tutmayacak ve 
yara dokusu oluşmayacak şekilde kesim 
yapılmış ve akabinde kök yüzeyine aşı 
macunu kullanılmıştır. Dikkat edilen ay-
rıntı, kök çürümesini engelleyecek olan 
macunlamadır. 2017 yılına gelindiğinde 
ocak dalları 4-5 adete düşürülmüş ve 
bilhassa dal içi budama ile taze sürgüne 
ortam hazırlanmıştır. 
2016 yılında bahçede yukarıda betim-
lendiğinden anlaşılacağı üzere hastalık 
ve zararlılarla mücadele açısından hiç-
bir mücadelenin olmadığı anlaşılmıştır. 
Yeni sürgünlerin bile külleme hastalı-
ğından fotosentez oluşmamasından 
uzayamadığı anlaşılmıştır. Dip sürgünle-
rinin çok cansız kaldığı gözlemlenmiştir.  
2016 yılının aralık ayında dezenfektan 
oluşması için bilhassa dalın gövdesini 
yıkamak suretiyle göztaşı uygulaması 
yapılmıştır. 2017 nisan-mayıs-haziran 
aylarında toplamda 4 defa olmak 
üzere Tarım Bakanlığı’nın ruhsat verdiği 
ilaçlarla(fungisit: mantar ilacı); külleme 
hastalığına karşı mücadele edilmiştir. 
Burada dikkat edilen husus 20 günlük 
zaman periyodlarıdır. 
2017 nisan ve mayıs ayında yapılan 
survey (böcek sayımı) araştırması sonucu 
fındık yeşil kokarcası ve fındık kurdu za-
rarlıları tespit edilmiş ve buna binaen ni-
san sonu ve mayıs başı yapılan külleme 
ilaçlamalarına ilaveten Bakanlığın ruhsat 
verdiği insektisit böcek ilacı uygulaması 
yapılmıştır. Bu ilaçlamalar esnasında 
dikkat edilen hususlardan bir tanesi 
şudur ki; uygun dozaj, insan sağlığı için 
koruyucu ekipman kullanımı (maske, 
gözlük, eldiven ve tulum)sağlanmış ve 
ocağın tamamını kapsayacak minvalde 
yapılmıştır. Aynı uygulamalar 2018 
yılında da tekrarlanmıştır.

Örnek bahçede yapılan bu uygulama-
lar ve dekara verim artışının göz-
lemlenmesi sonucu; ülkemizin fındık 
üretimi açısından önemli bilgilere 
ulaşılmıştır. Tabir-i caizse fındık üre-
timinde bir Rönesans devri açılmıştır. 
Yukarıda zikredilen bilgilere göre; 
İtalya’da fındık üreten bir çiftçinin 
mekanizasyonu daha yaygın olarak 
kullanmasına rağmen ortalama dekara 

verimi 150 kg olarak şekillenmekte-
dir. Buna mukabil, söz konusu örnek 
bahçede verim dekara 300 kilograma 
yakın olarak tespit edilmiştir. 
Doğu Karadeniz’in dağlık arazi yapısı, 
yeniliğe açık olmayan insan yapısın-
dan dolayı mekanizasyon fındık üreti-
minde kullanılamamaktadır. Giresun, 
demografik yapısı itibariyle genç 
nüfusu sürekli göç yoluyla kaybetmiş-
tir. Buna binaen bahçelerde çalışa-
cak kalifiyeli elaman ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Miras yoluyla bahçeler küçük 
parçalar haline dönüşmüştür. Bu ahval, 
verimin ciddi anlamda azalmasına 
sebep olmuştur. Yarıcılık adı altında 
oluşturulan sistem, fındık kültürümüzün 
baltalanmasına sebep olmaktadır. 
Ayrıca, kadim ve kıymetli olan fındık 
bahçelerimizin yaşı asırlara ulaşmış 
haldedir. Yenileme çalışması yapıla-
mamakta ve gelecek kuşaklara hasta 
bahçeler, miras edilmektedir. Öyle ki 
bu yaşlılık, verim ve kaliteyi imkansız 
hale getirmektedir. Fındık üretimi sa-
dece birkaç kurumun eline terkedilmiş, 
mevzu bahis olan kurumlar şekilden 
ileri gidememiştir. Son yıllarda ortaya 
çıkan külleme hastalığıyla mücadele 
hususunda en önemli etmenin bireysel 
mücadeleden ziyade bölgesel ilaçla-
maların daha verimli olacağıdır. Bütün 
sayılan bu karamsar ortamın üzerine 
itiraf edilmesi gereken hususlardan 

bir tanesi de “üreticiler tarafından 
doğru bilinen yanlışlardır.” Üreticilerin 
bahçelerinde çok sayıda yanlışlar 
gözlemlenmiştir. Budama ve gübrele-
me konusunda oldukça fazladır. Zirai 
ilaçlama konusunda dozaj, zaman ve 
doğru ilaç kullanımı konusunda sıkıntı-
lar bulunmaktadır. 
Bütün bu karamsar yapıya karşılık 
fındığın ülkeye kattığı katma değere 
bakacak olursak; Giresun Ticaret 
Borsasının yayınlamış olduğu en 
güncel bültene göre; 01/09/2017 - 
31/07/2018 tarihler arasında kayda 
alınan fındık ihracatı: 276.080,4 ton 
iç karşılığında 1.721.924.203 $ dolar 
gelir elde edilmiştir. 
 Kadim ve kıymetli fındığın dekara 
verimini arttırmak için öncelikle eğitime 
ihtiyaç vardır. Bilinçli ve planlı üretimin 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 
Bilhassa, doğru bilinen yanlışların 
düzeltilmesi elzemdir. Basın ve yayın 
kuruluşları daha yaygın kullanılmalı, 
bölgesel mücadelelerin yolu açılma-
lıdır. Bütün sivil toplum kuruluşlarının 
verim ve kalite çerçevesinde birleşerek 
eğitim ve yayım odaklı hizmet etmesi 
gerekmektedir. Yöreye ve arazi yapı-
sına uygun ekipmanlar üretilmeli ve 
bölgeye tanıtımlar yapılmalıdır. Değerli 
tarım uygulamaları ve eğitimlerinin fın-
dık tarımı üzerinde ki etkisinin artarak 
devam edeceği aşikardır.
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GİRESUN’DA REKLAM ÖRNEKLERİ
AYHAn YüKsEl

ARAşTıRMAcı YAZAR

Reklam, bir şeyi halka tanıtmak veya 
herkesin ilgisini çekip satışının art-
masını sağlamak amacıyla başvuru-
lan her türlü yol , bu amaçla kulla-
nılan resim, yazı filmdir. Reklama 
sayesinde hedef kitle iknaya ve 
yönlendirilmeye çalışılırdı. Yazılı ba-
sının yeterli olmadığı, okuma yazma 
oranının düşük olduğu yıllarda bu işi 
sokak, çarşı ve pazarlarda satıcılar, 
çığırtkanlar ve tellallar kafiyeli sözler 
ve tekerlemelerle yaparlardı. Gazete 
yaygınlaştıkça yazılı reklamların 
da Osmanlı ekonomik hayatında 
yerini almaya başladığı görüldü. 
Reklamlara resimler ilave edilme-
siyle görsel bir içerik kazanmaya 
başlandı. Gazetelere verilen görsel 
ilanların aynı zamanda finansman 
açısından da fayda sağlıyordu. 
Böylece, az da olsa masraflarına bir 
katkı sağlıyordu. Görsel ilanların yer 
aldığı gazete Erzurum Kongresi me-
busu, eski nahiye müdürü Tirebolulu 
Yusuf Ziya [Şişman] Bey’in  neşretti-
ği Hakikat (1926) gazetesidir. 
Hakikat gazetesinde sağlık alanında 
Samsun’da göz hastalığının tedavi 
edildiğine dair “Samsun Göz Tedavi 
Ameliyathanesi” başlığı altında 
bir ilan göze çarpmaktadır. İlanda 
iki doktorun ismi verilmektedir: 
Paris Tıp Fakültesi mezunu Samsun 
Merkez Hastanesi göz mütehassısı 
Dr. Süleyman Şükrü ve Tıp Fakültesi 
eski repetetörü Samsun Memleket 
Hastanesi göz mütehassısı Dr. Eşref 

Necati Bey’dir. Muayene adresleri 
Samsun’da Subaşı mevkiindedir. 
Giresun’dan gelecek hastalar için 
anlaştıkları otel vardır. Gazeteye 
“Memleket Eczahanesi” de ilan 
vermiştir.  Memleket Eczahanesi, 
ilanda yaptığı tanıtımda “Günden 
güne yeni şekiller ve yeni çeşitlerle 
arz-ı hizmet ediyor. Memleketin 
bu yeni eczahanesini, yeni eczacı-
sını tavsiye ederiz. Bilhassa balık 
yağları saf ve mücerrebdir. Bir 
defa müracaat kâfidir” demektedir. 
Bu ilanda dikkat çeken Memleket 
Eczanesinin Giresun’da yeni açıl-
dığıdır. Çünkü yeni eczane ve yeni 
eczacısı ifadesi kullanılmaktadır. 
Memleket Eczahanesi ilan verir de 
İstikamet Eczahanesi ilan vermez 
mi? İstikamet Eczanesi, ilan başlığını 
“sıhhî havadis” başlığı altında ver-
miş… Başlıkta heccav-ı şehir Eşref’in 
dörtlüğü yer almış. Şiirin son mısrası 
“gel eczahane-i İstikamet’de şifa-
yab ol” şeklinde… Devam ediyor: 
“Giresun’un muhteşem ve fukaraper-
ver bir müessesesi olan Ziya Bey’in 
İstikamet Eczahanesi ahiren bir de 
kimyahane tesis etmiştir. Hastaların 
ruh problemlerine ab-ı şifa serpecek 
olan taze ilaçlar bu kimyahanede 
tetkik ve tahlilden sonra kullanıla-
caktır”.  Burada tam idrar muaye-
neleri, tükürük, belsoğukluğu, sıtma 
muayeneleri yapılacaktır. Muayene 
ve tahlil sonuçları hastanın evine 
kadar gönderilecektir. İstikamet 

Erzurum Kongresi mebusu, 
eski nahiye müdürü 
Tirebolulu Yusuf Ziya 
[Şişman] Bey’in neşrettiği 
Hakikat gazetesinde 
yayınlanan ilanlar satılacak 
mal ya da hizmetin tanıtımı 
üzerine kuruluydu. 
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Eczahanesi, ilaçlarını yaptığı her 
100 hastadan 96’sının kurtulduğunu 
iddia ediyor ve gece yarısına kadar 
açık olduğu beyan ediyor. 
Gazeteden “Tirebolu’da İstiklal 
Moda Terzihanesi” olduğunu 
öğreniyoruz. Terzihanenin müdürü 
Şaban Fikri’dir. Burada elbise, şay-
kalar garantili olarak dikilmektedir. 
Bayram için şimdiden müracaat tav-
siye edilmektedir. Yeniyol’da Şeyh 
Cami karşısında Ali Bey’in fırınında 
imal edilen “Âlâ Kadayıf” için de 
ilan verilmiştir.  
Kâtibzâde Vasıf’ın Osman Ağa 
Caddesi’nde bulunan iş yeri sanki 
bin bir çeşit mağazası gibidir… 
Vasıf’ın mağazası “attariye, tu-
hafiye, zücaciye” üzerinedir.  
Mağazada şapkalar, çocuk oyun-
cakları, mendiller, çoraplar, atkılar, 
çocuk başlık ve serpuşları, yakalık 
ve boyun bağları [kravat] bulunmak-
tadır. Mağazada ayrıca “yağmur-
dan ıslanarak bozulan şapkalar 
itinalı bir şekilde kalıplanmaktadır”.
Yeniyol’da faaliyet gösteren 
Topçuzâde İsmail Hakkı ve oğul-
larının ilanı Giresun ve Karahisar 
acenteliğini yaptıkları Ford otomo-
bili ve traktörlerine dairdir. İlanda 
fiyatların İstanbul ile aynı olduğu ve 
alıcılara tüm kolaylığın gösterileceği 
belirtilmiştir. Tam sayfada verilen 
ilanlara bunlardan ibarettir. Diğer 
sayılarında da değişik firmalara ait 
reklamlar yer almaktadır. Burada 
yapılan ilanların satılacak mal ya 
da hizmetin tanıtımı üzerine kurul-
duğu sonucuna ulaşmak mümkün-
dür. Ford ilanı da Batılı şirketlerin 
Giresun’a ilgi duymakta olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Kâtibzâde Vasıf’ın Osman Ağa Caddesi’nde bulunan iş yeri sanki bin bir çeşit mağazası 
gibidir… Vasıf’ın mağazası “attariye, tuhafiye, zücaciye” üzerinedir.  Mağazada şapkalar, 

çocuk oyuncakları, mendiller, çoraplar, atkılar, çocuk başlık ve serpuşları, yakalık ve boyun 
bağları [kravat] bulunmaktadır. Mağazada ayrıca “yağmurdan ıslanarak bozulan şapkalar 

itinalı bir şekilde kalıplanmaktadır”



56 - 57

MAKALE

RAMAZAn uYsAl
YEMİNLİ MALİ MÜşAVİR

İhracat işlemine ilişkin 
bedellerin yurda getirilmesi 
fiili ihraç tarihinden itibaren 
180 günü aşamayacağı 
ve en az yüzde 80’inin 
bir bankaya satılması 
zorunluluğu getirilmiştir.
yapılan düzenlemenin 
ihracat gelirleri üzerindeki 
kur farkı gelirlerini 
etkilemesi dışında herhangi 
bir olumsuz etkisinin 
olmayacağı anlaşılmaktadır.

I-GİRİŞ:
İhracat bedellerinin, ihracatçılar 
tarafından tasarrufunun serbestliğini 
düzenleyen Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karar’ın 8. Maddesinin uygulanma-
sında, 4 Eylül 2018 Tarih ve 30525 
Sayılı Resmi Gazete’de Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlan 
İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ 
No: 2018-32/48 ile değişikliğe 
gidilerek, 6 ay süreyle geçici düzen-
leme yapılmıştır. 
Söz konusu değişiklik, 04.09.2018 
tarihinden 04.03.2019 tarihine ka-
dar uygulanmak üzere 6 ay süreyle 
yapılmıştır.  Yapılan değişiklikle, 
ihracat bedellerinin yurda getirilme-
si ve bozdurulması, belirli şartlarla 
zorunlu hale getirilerek, son dö-
nemde yaşanan döviz fiyatındaki 
hareketliliğin kontrol altına alınması 
amaçlanmıştır.  
Bu yazımızda, Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karar’ın 8. maddesinde yer alan 
yetkisini kullanarak Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 
söz konusu Tebliğle getirilen düzen-
lemelere yer verilmiştir.

II-İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA 
GETİRİLMESİ VE SATILMASI 
ZORUNLULUĞU:
Yapılan düzenlemeyle, 8 Şubat 
2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi 
Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2008/13186 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ticari amaçlarla 

ihraç edilen malların bedelinin ihra-
catçılar tarafından yurda getirilerek 
bankalara, Türk parası olması ha-
linde tevsiki, döviz ise satılması zo-
runluluğunu kaldıran kararda 6 ay 
süreyle değişikliğe gidilerek, ihracat 
işlemine ilişkin bedellerin yurda ge-
tirilmesi fiili ihraç tarihinden itibaren 
180 günü aşamayacağı ve en az 
yüzde 80’inin bir bankaya satılması 
zorunluluğu getirilmiştir.
İhracat işlemlerine ilişkin bedeller, 
akreditifli, vesaik mukabili, mal 
mukabili, kabul kredili akreditifli, 
kabul kredili vesaik mukabili, kabul 
kredili mal mukabili ödeme ve peşin 
ödeme şekilleriyle yurda getirilebilir. 
Ancak, ihracat bedellerin yurda 
getirilme süresinin fiili ihraç tarihin-
den itibaren 180 günü geçememesi 
ile getirilen bu bedellerin en az 
yüzde 80’nin bir bankaya satılması 
gerekmektedir.
İhracat bedellerinin beyan edilen 
Türk parası veya döviz üzerinden 
yurda getirilmesi esas olup, Türk 
parası üzerinden yapılan ihracat 
karşılığında döviz getirilmesi de 
mümkündür. 
Anılan uygulama, sadece mal ihra-
catına ilişkin olup, hizmet ihracatla-
rındaki bedellerin de yurda getiril-
mesini kapsamamaktadır.
İhracat işleminde getirilen uygula-
manın, Tebliğin yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiş olması 
nedeniyle,  yürürlük tarihi olan 
04.09.2018 tarihinden itibaren 
yapılan ihracat işlemleri kapsadığı 

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE 

YAPILAN GEÇİCİ DÜZENLEME
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değerlendirilmektedir.
İhracat bedellerinin yurda getirilme-
si zorunluluğu sadece mal ihracatı 
için geçerlidir
Süresi içerisinde yurda getirilen 
ihracat bedelleri; ihracatçının 
ithalat bedelleri, sermaye hareketle-
rine ilişkin ödemeleri, görünmeyen 
işlemlere ilişkin giderleri ve transit 
ticaretinin alış bedeli ile söz konusu 
süreler içinde bankalarca mah-
sup edilebilir. Ayrıca, dış ticaret 
mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalin-
de, tarafların aynı kişiler olması ve 
ihraç bedellerinin yurda getirilme 
süresi içinde kalınması koşuluyla, 
mal ihraç ve ithal bedellerinin ban-
kalarca mahsup edilebilir.
Aynı maddede, ihracat bedellerin-
den mahsuba izin verilen hallerde, 
ihracat bedelleri süresi içinde yurda 
getirilmiş sayılacağı belirtilmiştir. 
Mahsuba tabi tutulan kısım için 
mahsup tarihinde geçerli döviz alış 

kuru üzerinden döviz alım ve satım 
belgeleri düzenlenecektir.
İhraç edilen malların bedelinin süre-
sinde yurda getirilerek, bankalara 
satılmasından ve ihracat hesabının 
süresinde kapatılmasından ihracat-
çılar sorumlu olup, ihracata aracılık 
eden bankalar ise süreci izlemekle 
yükümlü bulunmaktadır. Bu yüküm-
lülük kapsamında, süresi içinde 
kapatılmayan ihracat hesapları 
aracı bankalarca 5 iş günü içinde 
muamelenin safhalarını belirtecek 
şekilde yazılı olarak ilgili Vergi 
Dairesi Başkanlığına veya Vergi 
Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. 
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca 
veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, 
ihbarı müteakip 10 iş günü içinde 
ilgililere hesapların kapatılması için 
90 gün süreli ihtarname gönderilir. 
Bu süre içinde hesapların kapatıl-
ması veya mücbir sebep hallerinin 
ya da haklı durumun belgelenmesi 
gereklidir.

Süresi içinde yurda getirilmeyen 
ihracat bedelleri için tebliğde özel 
bir müeyyide uygulaması bulunma-
maktadır. Ancak, 1567 sayılı Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunun 3. maddesine göre, ihraç 
bedellerini yurda getirmeyenler, 
yurda getirmekle yükümlü oldukları 
kıymetlerin rayiç bedelinin % 5’i 
kadar idarî para cezasıyla cezalan-
dırılmaktadır.

III-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Yapılan düzenleme geçici bir dü-
zenleme olup, 6 ay süreyle ihracat 
bedellerinin yurda getirilmesi ve 
bankaya satılmasını zorunlu kılmak-
tadır. Dolayısıyla 6 aylık sürenin 
tamamlanmasından sonra, ihracat 
bedellenin tasarrufundaki serbestli-
ğe yeniden geçileceğinden, yapılan 
düzenlemenin ihracat gelirleri üze-
rindeki kur farkı gelirlerini etkilemesi 
dışında herhangi bir olumsuz etkisi-
nin olmayacağı anlaşılmaktadır.
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Av. nuRİ KARAMAn
HUDER GİRESUN şUBE BAşKANı

ÇEK KEŞİDE ETMEK VE ÇEKİN 

KARŞILIKSIZ ÇIKMASININ SONUÇLARI

Ticari hayatımızın en önemli unsur-
larından olan çek, bankalar tarafın-
dan basılan ve mevduat sahibinin 
muhatap bankadaki hesabından 
dilediği kişilere ödeme yapmasını 
sağlayan, Türk Ticaret Kanununun 
kambiyo senetleri başlığını taşı-
yan dördüncü faslının 692–735. 
maddeleri arasında ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir. Ancak, bu kanunda 
karşılıksız çek keşide etme eylemine 
ilişkin herhangi bir cezaî yaptırım 
öngörülmemiştir. Ticaret hayatının 
gerektirdiği sürat ve güvenlik ihtiya-
cı, çekle yapılan ödemelerin yaygın-
laşması, yapılan işlemlerin fonksiyo-
nunun saptırılması ve karşılıksız çek 
verilmesinde artmalar olması üzeri-
ne, genel hükümlerden ayrı olarak 
özel hükümlerle düzenlenme ihtiyacı 
doğmuştur. Bu amaçla hamillerin 
korunmasına yönelik yasal düzenle-
meler yürürlüğe konulmuştur. 

Çek Kanunununun “çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 
5. maddesinin 1. fıkrasına göre; 
“Üzerinde yazılı bulunan düzenleme 
tarihine göre kanuni ibraz süresi 
içinde ibrazında, çekle ilgili olarak 
karşılıksızdır işlemi yapılmasına 
sebebiyet veren kişi hakkında, ha-
milin şikayeti üzerine, her bir çekle 
ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar 
adli para cezasına hükmolunur”. 
Kanunun lafzından anlaşılacağı üze-
re; karşılıksız çek düzenleme suçu 
şikayete bağlı olup, şikayet hakkı 

da sadece hamile tanınmıştır.

Suçun kanunda yapılan tanımından 
hareket edildiğinde, “karşılıksız” 
işleminin yapılmasını talep eden 
hamilin mağdur olduğu açıktır. Yani 
şikayet hakkına sahip olan kişi, ban-
ka veya cirantalar değil, çeki elinde 
bulunduran hamildir. 3167 sayılı 
mülga Kanunda detaylı bir şekilde 
şikayet hakkını düzenleyen kanun 
koyucunun; 5941 sayılı Kanunda 
sadece “hamil” ibaresini içeren 
bir düzenlemeyi tercih etmesi, eski 
Kanunda yer alan diğer şikayetçileri 
kapsama almadığına ve onların 
şikayet hakkının bulunmadığına dair 
iradesini ortaya koymaktadır.

Yargıtay vermiş olduğu karar ile, 
hamil konusundaki ihtilafı sonlandır-
mıştır. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 
2018/3072 – 5874 E.K. sayılı 
kararında, “… karşılıksız çek düzen-
leme suçunda şikayet hakkının; çeki 
tahsil amacıyla bankaya ibraz eden 
hamil ile karşılıksızdır işlemi yapıl-
dıktan sonra çeki elinde bulunduran 
ve aynı zamanda karşılıksızdır 
işlemi yapılmadan önceki dönemde 
geçerli ve meşru ciranta olan kişiye 
ait olacağına…” karar vermiştir. Bu 
şekilde uygulamadaki tartışmalar 
giderilmiştir. 

Karşılıksız çek keşide etme suçunda 
görevli mahkeme, icra ceza mahke-
meleri olmuştur. 6728 sayılı Kanun 

Karşılıksız çek düzenleme 
suçu şikayete bağlı olup, 
şikayet hakkı da sadece 
hamile tanınmıştır. 
“Karşılıksız” işleminin 
yapılmasını talep eden 
hamilin mağdur olduğu 
açıktır. Yani şikayet hakkına 
sahip olan kişi, banka veya 
cirantalar değil, çeki elinde 
bulunduran hamildir.
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m.63 ile 5941 sayılı Çek Kanunu 
m.5 değiştirilmiştir. Çek Kanunu’nun 
5. maddesinde; karşılıksız çekte 
ceza sorumluluğuna, çek hesabı 
açma ve çek düzenleme yasağına 
yer verilmiştir. Çek Kanunu’nun 
eski 5. maddesinde, başvuru mercii 
cumhuriyet başsavcılıkları olarak 
gösterilmekte iken, 6728 sayılı 
Kanun m.63 ile yapılan değişiklikle 
şikayet mercii icra mahkemeleri 
olarak kabul edilmiştir.

Çek Kanunu’nun “Ceza sorumlulu-
ğu, çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı” başlıklı 5. madde-
sinin 1. fıkrasının son cümlesine 
göre; “Bu davalar, çekin tahsil için 
bankaya ibraz edildiği veya çek 
hesabının açıldığı banka şubesinin 
bulunduğu yer ya da hesap sahibi-
nin yahut şikayetçinin yerleşim yeri 
mahkemesinde görülür”. Şikayetçi 
hamile yer konusunda seçim hakkı 

tanınmış olup, hamilin çeki tahsil 
etmek üzere ibraz ettiği veya çek 
hesabının açıldığı banka şubesinin 
bulunduğu yer veya hesap sahibi-
nin veya kendisinin ikametgahının 
bulunduğu yer icra mahkemesine 
şikayetini bildirmesi gerekmektedir.
Karşılıksız çek suçunda şikayet 
süresi, Çek Kanunu m.5/1’in atfı 
ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
347’ye göre belirlenecektir.  “Bu 
bapta yer alan fiillerden dolayı 
şikayet hakkı, fiilin öğrenildiği 
tarihten itibaren üç ay ve her halde 
fiilin işlendiği tarihten itibaren bir 
yıl geçmekle düşer”. Kanun koyu-
cu karşılıksız çek suçunun takibini 
şikayete bağlı tutmuştur. Ancak bu 
şikayet süresi ile ilgili Türk Ceza 
Kanunu m.73/1’de yer alan fiilin 
ve failin kim olduğunun bilindiği 
veya öğrenildiği günden itiba-
ren başlayacak altı aylık şikayet 
süresi değil, İcra ve İflas Kanunu 

m.347’de düzenlenen üç aylık ve 
her durumda bir yıllık şikayet süresi 
uygulanacak, şikayet hakkına sahip 
olan bu süreye riayet etmediği 
takdirde şikayet hakkı düşecek, 
yani mahkeme tarafından şikayet 
hakkının kaybedildiği re’sen dikka-
te alınacaktır.
Sonuç olarak; çek bedelini tahsil 
etmek için bankaya müracaat 
edip çekin kısmen veya tamamen 
karşılıksız olması durumunda 
“karşılıksız” işlemi yaptıran hami-
lin, karşılıksız çek düzenleyen faili 
karşılıksızdır işleminden itibaren 
üç ay ve her halde karşılıksız çekin 
düzenlenmesinden itibaren bir yıl 
içerisinde, çekin tahsil için bankaya 
ibraz edildiği veya çek hesabının 
açıldığı banka şubesinin bulunduğu 
yer ya da hesap sahibinin yahut 
şikayetçinin yerleşim yeri icra mah-
kemesine şikayette bulunma hakkı 
vardır. 
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2017-2018 sezonunda fındıktan
1,8 milyar dolarlık gelir elde edildi
Türkiye, 31 Ağustos’ta sona eren 2017-2018 sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç 
ederek 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Dünya Sert Kabuklu Meyve 
Kongresi, 2018-2019 sezonunda Türkiye’nin 640 bin ton fındık üreteceği tahmininde 
bulundu.

Türkiye, 2017-2018 sezonunda fındık ihraca-
tından 1 milyar 782 milyon dolar gelir elde 
etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, 
1 Eylül 2017’de başlayan 2017-2018 fındık 
ihracat sezonunun 31 Ağustos’ta tamamlan-
dığını belirtti. Sezonun, tahminleri doğrultu-
sunda gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, 
“Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj 
bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fın-
dığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki 
sezona göre yüzde 22 artış ile umut verici-
dir” ifadesini kullandı. KFMİB Başkanı Edip 
Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 
286 bin 777 ton iç fındık ihraç edilerek kar-
şılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz 
girdisi sağlandığına işaret ederek, “Fındık, 
ülkemiz ihracatının yüz akıdır çünkü hiçbir 

ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kale-
mi olup tamamen net döviz sağlamaktadır. 
Tüm Karadeniz Bölgesi’ndeki istihdamın da 
çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Fındık rekoltesi 640 bin ton
Öte yandan İspanya’da yapılan Dünya Sert 
Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde 
(INC) dünyada bu yıl 1 milyon 47 bin 500 
ton fındık üretimi olacağı ve bunun 640 bin 
tonunun Türkiye’de gerçekleşeceği açıklan-
dı. İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan INC 
Kongresi’nde fındık konusunda yapılan ge-
nel sunumda Türkiye’nin 2017-2018 sezo-
nuna 80 bin ton stok ve 750 bin ton üretim 
olmak üzere 830 bin tonluk arz ile girdiği 
belirtildi. Türkiye’nin 2018-2019 sezonuna 

ise 170 bin ton devreden stok, 640 bin ton 
üretim olmak üzere fındık arzının 810 bin 
ton olacağı tahmin edildi.
Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler 
Kongresi’nde (INC) Türkiye’den sonra en 
yüksek üretimin 115 bin ton ile İtalya’da 
gerçekleşeceği açıklandı. Tahminlere göre, 
2018-2019 sezonunda Gürcistan’da 80 bin 
ton, Azerbaycan’da 70 bin ton, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 50 bin ton, Şili’de 25 
bin ton, İspanya’da 16 bin ton, İran’da 12 
bin ton, Çin’de 9 bin ton, Fransa’da 4 bin 
500 ton ve diğer ülkelerde 26 bin ton olmak 
üzere dünya fındık üretimi 1 milyon 47 bin 
500 ton olarak gerçekleşecek.

Fındık üreticisine hasat uyarısı
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
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ÜrÜnler 2017 2018 Değişim (%) Pay (%)

Almanya 30.089 28.878 -4,03 24,02 

Kanada 8.004 15.730 96,52 13,08 

İtalya 9.094 10.242 12,62 8,52 

Fransa 11.105 6.988 -37,07 5,81 

Çin Halk Cumhuriyeti 6.676 6.715 0,59 5,59 

Hollanda 5.665 5.606 -1,03 4,66 

Polonya 5.786 4.216 -27,14 3,51 

Avusturya 5.190 3.923 -24,41 3,26 

ABD 2.488 3.492 40,38 2,90 

İngiltere 2.887 3.246 12,42 2,70 

ilK 10 ÜlKe TOPlam 86.984 89.037 2,36 74,05 

Diğer ÜlKeler 38.203 31.204 -18,32 25,95 

Genel TOPlam 125.187 120.241 -3,95 100,00 

 

ÜrÜnler 2016-2017 2017-2018 Değişim (%) Pay (%)

Almanya 436.008 428.860 -1,64 23,62 

İtalya 405.096 367.362 -9,31 20,23 

Fransa 181.922 125.592 -30,96 6,92 

Kanada 88.406 79.256 -10,35 4,36 

Hollanda 69.947 67.997 -2,79 3,74 

Polonya 68.399 62.753 -8,26 3,46 

İsviçre 76.910 61.575 -19,94 3,39 

Avusturya 70.743 52.979 -25,11 2,92 

Belçika 61.748 52.923 -14,29 2,91 

Çin Halk Cum. 43.172 52.666 21,99 2,90 

ilK 10 ÜlKe TOPlam 1.502.351 1.351.964 -10,01 74,45 

Diğer ÜlKeler 413.384 464.011 12,25 25,55 

Genel TOPlam 1.915.734 1.815.975 -5,21 100,00 

FınDıK ihracaTının Genel ihracaTa Oranı (%)
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FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜlKe (12 ay, Bin $)

FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜlKe (TemmuZ, Bin $)(FİSKOBİRLİK) tarafından yapılan yazılı 
açıklamada, büyük ekonomik değere sahip 
Türk fındığının hak ettiği değeri bulabilmesi, 
ihracatının sürdürülebilir olması, Türk fın-
dığının kalitesinin ve itibarının zedelenme-
mesi için aflatoksin oluşumunun mutlaka 
önlenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. 
Kaliteli fındık ve aflatoksinin önlenmesi 
için çiftçilerin yapmaları gerekenlerle ilgili 
bilgilerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar 
kaydedildi: “Bahçede bulunan ve farklı za-
manlarda hasat olgunluğuna gelen farklı çe-
şitler hasat olgunluğuna göre ayrı yarı hasat 
edilmelidir. Hasat, yerden ve fındıklar tam 
olgunlaştıktan sonra yapılmalıdır. Hasat ol-
gunluğuna gelip kendiliğinden yere dökülen 
fındıklar yerde bekletilmeden toplanmalıdır. 
Hasat edilen fındıklar jüt çuvallar içinde 
,aynı gün harmana getirilmeli, kesinlikle 
naylon çuvallar içinde ve sıkışık bir vaziyet-
te bahçede bekletilmemelidir.”
Açıklamada, harmana getirilen cüruflu fın-
dıkların büyük yığınlar ve kalın tabaka 
oluşturacak şekilde konulması, cüruflu 
fındıkların toprakla temas ettirilmemesi 
gerektiği vurgulandı. Fındıkların mutlaka 
yağmurdan korunması gerektiğinin altı 
çizilen açıklamada, şöyle denildi: “Üzerine 
örtülen naylon örtü çardak şeklinde olma-
lıdır. Cüruflu fındıklar beton harmanlarda 
15-20 santimetre kalınlığında serilerek 
güneşte 1-2 gün soldurulduktan sonra pa-
toza verilmelidir. Fındığı verdiğimiz patoz, 
fındıkları cürufundan tam olarak ayırırken 
fındık kabuğuna zarar vermemelidir. Cü-
rufundan ayrılmış tane fındıklar, hafif me-
yilli ve temiz beton harmanda kurutulmalı. 
Eğer harman beton değilse fındığın top-
rakla temasını önlemek için jüt tente veya 
bez kullanılmalıdır. Tam olarak kuruyan 
kabuklu tane fındıkların içindeki patozun 
kırdığı iç fındıkla yabancı maddeler seçil-
melidir. Çünkü bu maddelerin dayanıklılık 
süresi az olduğu için küflenerek aflotoksin 
oluşturabilmektedir. Kuruyan fındıklar iyi-
ce soğuduktan sonra, sabah erken veya ak-
şam geç saatte jüt çuvallara konulmalıdır.”
Naylon çuvalların fındıkların küflenmeye 
neden olabileceği, bu nedenle jüt çuval-
ların kullanılması gerektiği vurgulanan 
açıklamada, kuruyan kabuklu fındıkların 
hemen pazara götürülmeyecek ise temiz, 
rutubetsiz ve havalandırma özelliğine sa-
hip depolarda muhafaza edilmesi gerektiği 
belirtildi. 
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TEMMUZ

Mal GrUpları 2017 2018 Değişim pay (%)

İç Fındık 54.436 61.356 12,71 51,03 

İşlenmiş Fındık 70.526 58.585 -16,93 48,72 

Kabuklu Fındık 19 300 1483,51 0,25 

Bitkisel Yağlar 206 - N/a 0,00 

GENEl TOplaM 125.187 120.241 -3,95 100,00 

TEMMUZ

Mal GrUpları 2017 2018 Değişim pay (%)

KİB 71.374 64.071 -10,23 53,29 

İİB 43.081 39.345 -8,67 32,72 

DKİB 6.545 11.641 77,87 9,68 

Diğer 4.186 5.184 23,84 4,31 

GENEl TOplaM 125.187 120.241 -3,95 100,00 

TEMMUZ

Mal GrUpları 2016 2017 Değişim pay (%)

İç Fındık 7.912 10.085 27,47 50,42 

İşlenmiş Fındık 9.471 9.811 3,58 49,05 

Kabuklu Fındık 9 107 1106,14 0,53 

Bitkisel Yağlar 19 - N/a 0,00 

Toplam 17.411 20.003 14,89 100,00 

12 AYLIK

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

İç Fındık 1.092.211 1.061.348 -2,83 58,45 

İşlenmiş Fındık 820.563 749.822 -8,62 41,29 

Kabuklu Fındık 1.606 3.053 90,13 0,17 

Bitkisel Yağlar 1.354 1.752 29,37 0,10 

GENEL TOpLAM 1.915.734 1.815.975 -5,21 100,00 

12 AYLIK

MAL GrupLArI 2017 2018 Değişim pay (%)

KİB 1.027.207 931.040 -9,36 51,27 

İİB 783.971 695.114 -11,33 38,28 

DKİB 29.475 104.024 252,92 5,73 

Diğer 75.081 85.796 14,27 4,72 

Toplam 1.915.734 1.815.975 -5,21 100,00 

12 AYLIK

MAL GrupLArI 2016 2017 Değişim pay (%)

İç Fındık 137.925 172.483 25,06 59,50 

İşlenmiş Fındık 100.025 116.058 16,03 40,04 

Kabuklu Fındık 414 999 141,34 0,34 

Bitkisel Yağlar 134 338 151,65 0,12 

Genel Toplam 238.498 289.879 21,54 100,00 

mal GruPlarına GÖre FınDıK ve mamulleri ihracaTı (Bin $)

mal GruPları BaZınDa FınDıK ve mamulleri ihracaTı (TOn)

Genel SeKreTerliKlere GÖre FınDıK ve mamulleri ihracaTı (Bin $)
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FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜrÜn (12 ay, Bin $)

FınDıK ve mamulleri ihracaTınDa ilK 10 ÜrÜn (12 ay, Bin $)



İSTATİSTİK

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

iller alan (ha) Değişim Pay

GireSun 117.729 %-0,06 %16,88

OrDu 227.121 0 %32,56

SamSun 89.370 -8,19 %12,81

SinOP 1.686 0 %0,24

TraBZOn 65.485 0 %9,39

riZe 3.607 0 %0,52

GÜmÜşhane 817 %7,22 %0,12

arTvin 8.063 %-0,73 %1,16

DÜZce 62.706 %0,03 %8,99

BOlu 1.250 %900,00 %0,18

SaKarya 71.328 %-10,57 %10,23

KOcaeli 8.433 %0 %1,21

ZOnGulDaK 23.633 %0,16 %3,39

BarTın 6.000 %-1,75 %0,86

KaSTamOnu 7.490 %3,85 %1,07

Diğer 2.800 - %0,40

TOPlam 697.518 %-2,12 %100,00

ÜlKeler alan (ha) Değişim Pay

TÜrKiye 712.647 %0 %79,33

iTalya 71.000 %1,06 %7,90

iSPanya 20.000 %-20 %2,23

aBD 12.200 %6,44 %1,36

aZerBaycan 21.000 %-5,38 %2,34

GÜrciSTan 23.000 %91,67 %2,56

Diğerleri 54.450 %36,13 %6,06

TOPlam 898.284 %0,53 %100,00

* 2017 yılı rAKAmlArı
KAyNAK: TArım BAKANlığı ve FAO 

BOrSalarDa SeZOnlara GÖre GerÇeKleşen haZır mÜSTahSil SaTışı 
KaBuKlu FınDıK miKTarları ve Oranları
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