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90’ıncı yılın coşkusuyla

Saygıdeğer hemşehrilerim,

Ülkemizin üretimde dünya lideri olduğu ve uluslararası pazarlara açılan ilk 

ürünlerinden fındığın anavatanı Giresun; bundan tam 90 yıl önce Ticaret 

Borsası’nın kurulmasıyla çok büyük bir adım atmıştı. Cumhuriyetimizin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ile Giresun’da bir Fındık 

Borsası’nın kurulması kararı 30 Mayıs 1926 tarihinde verildi. Alanında ilklerden 

olan Borsamız, 90 yıldır fındığımızın hak ettiği değeri bulması, üretimindeki 

sorunların giderilmesi ve üreticilerin alıcılarla en doğru seviyeden buluşması 

için gayret gösteriyor. Yaptığımız çalışmalarla, üretimi geliştirme ve üreticiyi 

bilinçlendirme amaçlı etkinliklerle, her geçen gün daha da iyi bir noktaya 

doğru ilerliyoruz.

Dergimizin bu sayısında, 90 yıllık tarihimize iz bırakan anlardan bir kesit 

bulacaksınız. Zor koşullardan geçerek bugünlere gelen ülkemizin kalkınma 

seferberliğinde, temel ürünümüz olan fındık, hayati önemini hiç kaybetmeden 

ekonomideki varlığını sürdürüyor. Biz istiyoruz ki, fındığın tüketim alanlarını 

ve pazarlarını daha da çeşitlendirelim; böylece hem bölgemiz, hem de ülkemiz 

için kaldıraç işlevi gören fındığımızı daha da katma değerli hale getirelim. Bu 

vizyonla çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir.

İlerleyen sayfalarda etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz bahar aylarındaki 

çalışmalarımızı göreceksiniz. Şimdi eylülde başlayacak yeni fındık sezonu 

öncesi, özellikle Lisanslı Depo Sistemi ve Spot Borsacılık konusunda 

sürdürdüğümüz faaliyetlerimize hız kazandıracağız.

Yaklaşan yaz aylarının, bölgemiz ve ülkemize barış, huzur ve başarı getirmesini 

temenni eder; sağlık dolu günler geçirmenizi dilerim...

Temel YANIKOĞlU
Giresun TicareT BOrsasI  
YöneTim Kurulu BaşKanI

Başkan’dan
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GTB, 90’ıncı yaşını kutluyor

Fındığın 
lezzetine
lezzet katıyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulan Giresun Ticaret Borsası, 
geçmişten günümüze Giresun’u ve Giresun fındığını dünyaya tanıtmak 
amacıyla var gücüyle çalışıyor. 

Altun Gıda, kaliteli ürüne en iyi fiyat 
politikasına devam ederek, örnek 
fındık bahçelerinin sayısını artıracak 
ve üreticilerle kol kola vererek 
daha kaliteli ürün üretmeye devam 
edecek.
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DOKA, Bölgeye katkı sağlıyor

Tarım Türkiye’nin 
kalıcı servet alanı

Bakteriyel yanıklık, 
ürün kaybına 
neden oluyor

Türkiye genelinde 
26 tane bulunan 

Kalkınma 
Ajansları’nın asıl 

görevi kamu, özel 
sektör ve Sivil 

Toplum Kuruluşları 
arasında işbirliğini 

destekleyerek yerel 
potansiyelin açığa 

çıkmasını sağlamak. 
Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı da 
bölgenin gelişmesi 

için çalışıyor.

Sonbahar aylarında fındık ağaçlarına 
zarar veren hastalıklardan olan ‘fındık 
bakteriyel yanıklığı’, tedbir alınmaz ise 
üreticilere büyük zararlar verebiliyor. 
Bu zararları en aza indirmenin 
yolu ise Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın belirlediği mücadele 
yöntemlerini uygulamaktan geçiyor.

TOBB Ticaret 
Borsaları Konsey 

Toplantısı, 23 Şubat’ta 
yapıldı. Toplantıda, 

Borsalar’ın sorunları 
ve çözüm önerileri 

derinlemesine 
tartışıldı.
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Giresun Ticaret Borsası Ev Sahipliğinde, Gi-
resun Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulancak 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin katılımı 
ile Ortak Akıl toplantısı yapıldı. Toplantı, Gire-
sun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu’nun açılış konuşması ile baş-
ladı.  Toplantıda, Giresun adına birlikteliğin ve 
güç birliğinin ilin kanaat önderleri olan Oda 
ve Borsalar tarafından yapılacağına vurgu 
yapıldı. Toplantıda konuşma alan Başkanlar 
ve Üyeler, beyin fırtınası yaparak bir sonraki 
toplantıya kadar İlin gelişimine yönelik neler 
yapılması gerektiği noktasında görüşlerini be-
yan ettiler ve bir çalışma takvimi oluşturdular. 
Ortak Akıl Toplantısında öne çıkan konular 
ise şu şekilde:

- Ordu – Giresun hava limanında yapılan Ana-
dolu Jet toplantısında alınan kararlar ile mart 
ayının avantaj rotası olarak Ordu – Giresun 
bölgesi seçilmesi ve uçuş saatlerinin ayarlan-
dığını ve bu bağlamda mart ayı sonu ile An-
kara uçuşlarının sabah erken saatlerde gidiş, 

TSO ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILDI
GTB, GİRESUN TSO VE BULANCAK

gece dönüş olarak satışa başladığı vurgulandı. 
- Ordu- Giresun hava limanında bulunan İs-
tanbul – Atatürk ve İstanbul – Sabiha Gök-
çen uçuşları içinde saatlerin düzenlenmesi 
ile ilgili girişimlerin yapıldığı, Türk Hava 
Yolları’nın bu uçuş saatlerinde henüz bir 
düzenleme yapmadığı dikkatleri çekerek, 
Anadolu Jet’in uçuş saatlerinde yaptığı dü-
zenleme ile havaalanının iki il içinde daha 
etkin kullanılacağının vurgusu yapıldı. 

- Erzincan – Gümüşhane üzerinde yapılacak 
olan Demiryolu projesinin Karadeniz sahil 
yolu ile bağlantılı bir şekilde Gürcistan sını-
rına kadar yapılması ve bu anlamda Kara-
deniz sahilinin bir cazibe merkezi olarak ta-
nıtılması için belirli girişimlerin yapılmasına 
devam edilmesi kararına varıldı. 

- 2015 yılı vergi ödül töreninin yapılması 
kararı tekrar konuşularak 2016 ekim-kasım 
ayları içerisinde ortak bir törenle yapılması 
kararı alındı. 

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
GTB, Yönetim Sistemleri Danışmanı Banu 
Yüksel ve iç denetçi olmaya hak kazanan 
personel tarafından 1-5 Şubat 2016 tarih-
lerinde ‘ISO 9001:2008 KYS ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç 
Denetimi’ yapıldı. Akabinde, 5 Şubat Cuma 
günü ‘Problem Çözme Teknikleri’, 6 Şubat 
Cumartesi günü ‘ISO 9001:2015 Geçiş Eğiti-
mi’ ve 7 Şubat Pazar günü ‘Etkili Sunum Tek-
nikleri’ eğitimi yapıldı. Sunum teknikleri eği-
timinin sonunda tüm personel kendi istediği 
bir konuda sunum hazırlayarak, eğitimin içe-
riğine uygun olarak sunumunu gerçekleştirdi. 

“20’nci yüzyılın başında Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 
başta olmak üzere pek çok hakkı kanun-
lara dayandırarak verirken bu konuda 
dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de 
ilham kaynağı olmuştur. Kadınlarımızın 
sosyal, siyasi ve ekonomik hayatın içinde 
hak ettikleri yerlere, layık oldukları mev-
kilere gelmeleri yönünde hepimize büyük 
görevler düşmektedir. Kadınlarımıza su-
nulan imkânların artırılmasının toplumsal 
huzur, barış ve gelişmede önemli rol oy-
nayacağına da inanıyorum.  Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar; sağlık, 
mutluluk ve başarılar dilerim.” 

YANIKOĞLU’NDAN 
8 MART MESAJI
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 
bir mesaj yayımladı. 
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YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

ANADOLU JET 
AVANTAJ ROTASI 
TOPLANTISI YAPILDI

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetimin 
Gözden Geçirme toplantısı 7 Şubat Pazar 
günü GTB Toplantı salonunda Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu başkanlığında yapıldı. 17 
maddeden oluşan toplant da, 9 adet karar 
alındı. Birim sorumluları tarafından bölüm-
lerin daha iyi hizmet vermelerini sağlayabi-
lecek ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıda gündemi oluşturan maddeler şu 
şekilde; 
1-İç ve dış denetim sonuçları 
2-Üye geri beslemeleri 
3-Süreç performansları 
4-Hizmet uygunluğu/uygunsuzluğu 
5-DÖF’ler 
6-Bir Önceki YGG Takip Faaliyeti 
7-İyileştirme için öneriler 
8-KYS’ni Etkileyebilecek Değişiklikler 
9-Kalite Hedefleri 
10-Kalite Politikası ve Diğer Politikalar 
11-Eğitim/Geliştirme 
12-Tedarikçi Performans 
13-Tedarikçi Memnuniyetleri 
14-Çalışan memnuniyetleri ve personel 
performansları 

15-Bir önceki YGG de alınan kararların de-
ğerlendirmesi 
16-Akreditasyon standardı gereği ilave edil-
mesi gereken diğer tüm konular 
17-ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemi 
faaliyetleri 

Toplantı sonunda alınan kararlar şu şekilde; 
1.Akreditasyon İzleme Komitesi üyelerin-
den toplantıya sürekli olarak katılmayan YK 
Üyesi ile görüşme sağlanacak. 
2-Stratejik Plan faaliyetleri gözden geçirile-
rek revize edilecek. 
3-Swot ve Paydaş Analizi güncellenecek. 
4-ISO 9001:2015’ e göre paydaş beklentileri 
ile ilgili çalışma yapılacak. 
5-2016 yılı fotoğraf yarışması ile ilgili hazır-
lıklar başlatılacak. 
6-Çocuk gözü ile fındık yarışması sergisine 
gelecek olan çocuklara hediye verilecek. 
7-Kent Vizyonu ile ilgili olarak okullara bası-
lan anketler dağıtıma başlanacak. 
8-Stratejik Plan planlanan bütçesinin ger-
çekleşme oranı hedefinin ilgili sürece ilave 
edilmesi sağlanacak. 
9-Çalışan memnuniyet anketlerinde başkan 
memnuniyeti ve ile diğer yönetici memnuni-
yetinin ayrılması sağlanacak. 

Ordu Giresun Havalimanı’ndan en fazla 
uçuşu gerçekleştiren Anadolu Jet mart 
ayında Giresun ve Ordu için avantaj 
rotası kampanyası düzenledi. Anadolu 
Jet Başkanı İbrahim Doğan tarafından 
Ordu Giresun Havaalanı’nda düzenlenen 
toplantıya katılan Giresun Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Özcan Güre, beklentileri dile getirerek, 
Antalya ve İzmir’e direkt sefer konulma-
sı, Ankara ve İstanbul’a günlük uçuş sa-
atlerinin düzenlenmesini istedi. Anadolu 
Jet Başkanı İbrahim Doğan yaptığı açılış 
konuşmasında hızlı büyüyen bir havaala-
nı olan Ordu Giresun Havaalanı’nın yeni 
uçuş rotalarına kavuşacağını belirterek, 
şirket olarak 2015 yılını 11 milyon yol-
cu ile tamamladıklarını, 2016 yılında 13 
milyon yolcu hedeflediklerini söyledi. 
Doğan; “Mart ayında Ankara’ya sabah 
kalkışlı, akşam dönüşlü karşılıklı sefer-
lere başlayacağız. İstanbul Sabiha Gök-
çen için de planlama yapıyoruz. Buraya 
sizlerin fikirlerini almaya geldik” dedi. 
Toplantıya Giresun Belediye Başkanı Ke-
rim Aksu, Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu, 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı En-
ver Yılmaz, Anadolu Jet Başkanı İbrahim 
Doğan’ın yanında Anadolu Jet depart-
man müdürleri, Giresun ve Ordu Baro 
Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası, basın mensupları ve se-
yahat acentelerinin temsilcileri de katıldı
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DÜNYANIN EN KALİTELİ FINDIĞI, 
GİRESUN KALİTE FINDIKTIR

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu 
ve beraberindeki heyet proje sahasın-
da idari bina ve lisanslı depo inşaatını 
gezerek teknik ve ayrıntılı bilgi aldı. 

lerle Başkan Kerim Aksu’nun katkılarını 
paylaşmak istiyorum. 2014 mayıs ayında 
araziyi tespit edip, hafriyat başlandı. Zaman 
kaybetmeden bu işlemi yapmamız gereki-
yordu. 35 bin metreküp hafriyatı en yakın 
mesafeye dökmemizi sağladı. Kazancımız 
1 milyon lira, ruhsat harcı için 650 bin lira 
almadı. İnşaat alanına kolay ulaşım için 
bağlantı yolunu açtı. Şimdi 15 bin metrekare 
sahamızı asfalt yapma sözü verdi. Çevre dü-
zeni, kaldırım ve bordürlerle 700 bin liralık 
imalatı üstlendi. Kendisine Giresun Ticaret 
Borsası adına teşekkür ediyorum. Bu proje 
9,5 milyon Euro AB hibesi ile başladı. Tabi 
ki elektronik cihazlar, iç donanımlar, labora-
tuvarların kurulması için Borsa’nın yaklaşık 
5 milyon Euro bir harcaması olacak” diye 
konuştu. 

İş yapmak lazım
Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun’a 
katkı sağlayan her projeye, kuruma, kuru-

luşa destek sağlamaya özen gösterdiğini 
vurgulayarak, şöyle konuştu: “Borsa, Oda, 
Üniversite, Belediye bunlar Giresun’un ku-
ruluşları. Giresun halkı 7 yıl önce bizi Be-
lediye Başkanı olarak görevlendirdi. Bizim 
tek bir düşüncemiz var, tek bir siyasetimiz 
var o da Giresun. Biz, kurumların başında 
kim olduğuna değil, kurumların Giresun’a 
sağladığı katkıya bakıyoruz. Öncelikle bu 
büyük projeyi Giresun’a kazandırdığınız için 
Ticaret Borsası Başkanlarını, Yöneticilerini, 
Meclis Üyelerini, projeye hayat verenleri 
kutluyorum. ‘Dünyanın en kaliteli fındığı, 
Giresun Kalite Fındıktır’ diye herkes konu-
şuyor. Siz Borsa olarak konuşmayıp çok 
önemli bir iş yaptınız. Konuşmakla bir şey 
olmuyor, iş yapmak lazım. Bu makamlarda 
olanlar yarın olmayacaklar, ancak milli ürü-
nümüz fındık borsası yüz yıllarca yaşayacak. 
Belediye olarak Giresun halkının bize ema-
net ettiği kaynağı kullanıyoruz. Bu paralar 
sizin, halkın parası.” 

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Gi-
resun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa 
projesi inşaatında incelemelerde bulundu. 
Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Temel Ya-
nıkoğlu düzenlediği toplantıda, dünyada fın-
dık üzerine en büyük fındık projesini gerçek-
leştirdiklerini, Belediye Başkanı Aksu’nun 
her aşamada yanlarında olduğunu söyledi. 
Belediye Başkanı Kerim Aksu, GTB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Mec-
lis Başkanı Harun Aydın, Giresun Ticaret 
Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Genel Sekreteri Eren Nizam, Belediye Fen 
İşleri Müdürü Ergun Altıyaprak ve basın 
mensupları Güre Mahallesi’nde yapımı de-
vam eden Fındık Lisanslı Deposu ve Spor 
Borsası inşaatını gezip, çalışmaları yerinde 
incelediler. 

Fındık üzerine yapılan en büyük proje
GTB tarafından düzenlenen basın toplan-
tısında konuşan Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
2010 yılında projenin hazırlanmaya başladı-
ğını belirterek, şunları dile söyledi: “Fındık 
Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Giresun’da 
kuruluyor. Bu, dünyada fındık üzerine yapı-
lan en büyük projedir. Hepimiz Giresunlu 
olarak bu projeyle gurur duymalıyız. Siz-
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GTB Meclis Başkanı Harun Aydın, Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Necattin Yılmaz, Meclis 
Üyesi Mustafa Demirci’den oluşan heyet; 
Borsa’nın Merkez, Bulancak, Espiye, Göre-
le, Tirebolu, Dereli ve Çanakçı ilçelerinde 
bulunan 2015 yılı ve 2016 ilk iki ay içerisin-
de Giresun Ticaret Borsası’na kayıt yaptıran 
üyelerine nezaket ziyaretlerinde bulunarak, 
üyelik belgelerini takdim etti.

Giresun Belediye Başkanlığı önderliğin-
de Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, mil-
letvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi 
parti temsilcileri ve binlerce vatandaşın 
katıldığı ‘Giresun’dan Teröre Karşı Birlik 
Yürüyüşü’nde terörün biran önce durdurul-
ması istendi. Son zamanlarda artan terör 
olayları karşısında Giresun’dan güçlü bir sesi 

Türkiye’ye duyurmak için Sivil Toplum Ör-
gütü temsilcileri ile toplantı yapan Belediye 
Başkanı Kerim Aksu, 18 Mart Çanakkale De-
niz Zaferi’nin 101’inci yıldönümünde , “Te-
röre Karşı Birlik Yürüyüşü “ kararı aldıklarını 
söyledi. Giresun Tepebaşı (Debboy) mevki-
inde başlayan yürüyüşe; Belediye Başkanı 
Kerim Aksu, Milletvekilleri Bülent Bektaşoğ-

lu, Cemal Öztürk, AK Parti, CHP, MHP il ve 
ilçe başkanları, bazı ilçe belediye başkanları, 
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel Ya-
nıkoğlu, Giresun’daki Sivil Toplum Örgütü 
temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Ata-
türk Meydanı’na kadar devam eden kalabalık 
Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Şehit-
ler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 

FINDIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE
KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-
ruk Çelik ve Bakanlık temsilcileri ile 
Fındık sektörünün sorunları konuşul-
du. Trabzon’da düzenlenen toplantıya 
GTB Meclis Başkanı Harun Aydın, GTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanı-
koğlu, Genel Sekreter Eren Nizam ve 
AB Proje Ofis Müdürü E. Suat Başkan 
katıldı.  Toplantıda söz alan GTB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu,” 
Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 

Borsa” kurulması projesi kapsamında 
Giresun’a 17 bin ton kapasiteli dünya-
nın ilk ve tek Fındık Lisanslı Deposu’nu 
kuruyoruz. Piyasanın düzenlenebilmesi 
ve fındığın gerçek değerini bulması için 
çalışıyoruz. Giresun’da kurulan Lisanslı 
Depo projesi 2016 fındık sezonun da 
çalışmaya başlayacak. Yeni projelerimiz 
ve lisanlı depoların yaygınlaştırılması 
için Bakanlık nezdinde sizlerin de des-
teklerini bekliyoruz” dedi. 

ÜYELERLE GÖRÜŞÜLDÜ

GİRESUN TERÖRE KARŞI YÜRÜDÜ
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KOCAELİ GİRESUN 
FEDERASYONU’NDAN
ZİYARET

VERGİ HAFTASI KUTLANDI

KIZILAY İLE İŞBİRLİĞİ

Kocaeli Giresun Dernekler Federas-
yonu Başkanı Süleyman Karaman 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Giresun 
Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. GTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Yanıkoğlu, 
Karaman’a ziyaretlerinden dolayı te-
şekkür etti.

Vergi Haftası nedeniyle Giresun Defter-
darı Musa Koçulu, Vergi Dairesi Müdürü 
Celal Demir ve birim müdürleri, Giresun 
Ticaret Borsası Yönetimi’ne ziyaret ger-
çekleştirdi. Ziyarette; Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı 
Muzaffer Aydın, Meclis Üyesi Halil Ak 
ve Genel Sekreter Eren Nizam, hazır 

Giresun Defterdarlığı tarafından 2015 yı-
lında alınan beyanlara göre Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi Rekortmenleri için ödül 
töreni düzenlendi. Törene Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu katıldı. Ödül töreninde Gire-
sun Ticaret Borsası üyelerinden Yavuz 
Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti, Karadere Ta-

bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
nıkoğlu, verginin yaşamın her alanında 
bulunduğunu belirterek; “Vergi haftasını 
kutluyorum ve ziyaretinizden dolayı te-
şekkür ediyorum” dedi.  Defterdar Musa 
Koçulu Ticaret Borsası ve Defterdarlığın 
birçok alanda işbirliği içerisinde olması 
gerektiğini, verginin doğumla başlayıp 
ölüme kadar devam ettiğini söyledi. 

GTB personeli tarafından yapılan aylık 
personel toplantısında alınan karar so-
nucu Türk Kızılay’ı işbirliği ile kan verme 
organizasyonu yapıldı. Borsa Personeli 
18 Mart Cuma günü Atatürk Meydanın-
da olan Kızılay Otobüsüne giderek, kan 
verme işlemini gerçekleştirdi.  Kızılay 
Giresun Kan Bağış Merkezi Kan Bağışcısı 
Kazanım Personeli Derya Esen Yılmaz, 
“Giresun Ticaret Borsası olarak toplum-
sal duyarlılık bilinci ile toplum yararına 
yapmış olduğunuz kan bağışı için te-
şekkür ediyor, Giresun’da bulunan diğer 
sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil 
etmesini temenni ediyorum” dedi. 

VERGİ REKORTMENLERİ 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

rım Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti ve 
Ada Fındık San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmaları 
da 2015 yılı alınan beyanlara göre vergi re-
kortmenleri arasına girerek ödüllerini aldı. 
Vergi Rekortmenleri arasına girerek ödül 
alan firmalarımızın yönetici ve çalışanları-
nı Giresun Ticaret Borsası camiası adına 
tebrik ediyoruz.
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GİRESUN FINDIĞININ DÜNYA PAZARINDAKİ PAYININ 
ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Harun Aydın ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu Konya Ticaret Borsa-
sı tarafından, Borsa İstanbul ile birlikte yapılan imza törenine 
katıldı. İmza töreninde Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay 
Dinç ile görüşme fırsatı yakalayan Temel Yanıkoğlu, Gire-
sun Ticaret Borsası tarafından AB fonlarıyla yapılmakta olan 
“Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa” projesi ile 
ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Yanıkoğlu,”2016 fındık se-
zonunda hizmete açılacak olan Giresun Fındık Lisanslı De-
posu ve Spot Borsa Projesi’nde, Konya Ticaret Borsası’nın 

buğdayda uyguladığı sistemi, Fındık için uyarlamayı plan-
lıyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılara gelişmiş ülke vadeli 
borsalarında olduğu gibi, Türkiye’de de Fındık vadeli işlem 
sözleşmelerinde fiziki teslimatlı işlem yapma imkânı sağla-
yacağız. Bu sözleşmelerin Borsa İstanbul’da Elektronik Ürün 
Senetlerine (ELÜS) dayalı Fındık vadeli işlem sözleşmeleri ile 
işleme açılması için çalışmalar başlatacağız” dedi.  Böyle-
ce, hem Borsa İstanbul’un hem de Türkiye’nin uluslararası 
prestijinin artırılmasının yanı sıra Giresun fındığının dünya 
pazarındaki payının artırılması hedefleniyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Özcan Güre, Genel Sekreter 
Eren Nizam, Giresun Cumhuriyet Baş-
savcısı Ömer Karişit’e nezaket ziyare-
tinde bulundu.

Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Harun Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, Giresun Ticaret Borsası 
üyelerinden Yavuzkan Hazel Gıda San. Ve 
Tic. Ltd.Şti.’nin sahibi Kenan Yavuz’a geçir-
diği ağır kalp ameliyatı sonrası geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.

KENAN YAVUZ’A 
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

BAŞSAVCI’YA 
NEZAKET ZİYARETİ

Giresun Ticaret Borsası Personeli, 
Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü ile organize edilen Per-
sonel arası masa tenisi organizasyonu 
yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü masa tenisi hocalarından 
Fatih Mehmet Duruşkan tarafından, 
Giresun Ticaret Borsası personeline 
raket tutuşu, Forehand, Backhand vu-
ruş teknikleri ile ilgili eğitim verildi. 

GTB PERSONELİ MASA TENİSİ EĞİTİMİ ALDI
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Ziyaret

PERSONEL TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
GTB personel toplantısı 16 Mart Çarşamba günü GTB 
Toplantı salonunda Olgun Umur Yüksel, başkanlığında 
yapıldı. 5 maddeden oluşan toplantıda 10 adet karar alındı. 
Birim sorumluları tarafından bölümlerin daha iyi hizmet 
vermelerini sağlayabilecek ihtiyaçlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda gündemi oluşturan maddeler şu şekilde; 
1. İç Denetim Raporu 
2. Satın Alma Problemleri 
3. Dosya Planı Oluşturma 
4. Kızılay’dan Gelen Heyetin Kan Verme İle İlgili Bilgilendirmesi 
5. Ocak Ayı Personel Toplantısı Kararlarının Takibi 
Toplantı sonunda alınan kararlar şu şekilde;
1. İç denetim sonucu çıkan uygunsuzluklar için gerekli 
aksiyonların başlatılmasına karar verilmiştir. 
2. Demirbaş programı hakkında tüm personelin araştırma 

yapmasına karar verilmiştir. 
3. Yeni hizmet binasının temizliği için temizlik firması 
araştırılmasına ve anlaşma yapılmasına karar verilmiştir. 
4. Güvenlik hizmeti alımı için araştırma yapılmasına ve 
anlaşma yapılmasına karar verilmiştir. 
5. Yeni hizmet binası İnternet alt yapısı için araştırma 
yapılmasına karar verilmiştir. 
6. Tüm birimlerin mevcut dosyalarını kategorize ederek Figen 
Yılancı Aydın’a mail yoluyla bildirmesine karar verilmiştir. 
7. Personel e-imzalarının tamamlanmasına karar verilmiştir. 
8. Yeni hizmet binası için birimlerin mobilyaları belirlemesine 
karar verilmiştir. 
9. Araç görev formlarına her kullanımdan sonra paraf 
atılmasına karar verilmiştir. 
10. Kızılay ile yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
tüm personelin kan bağışında bulunmasına karar verilmiştir. 

BOKS ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Giresun Halk Eğitim Müdürü 
Harun Karabörk, Giresun Tica-
ret Borsası (GTB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Temel Yanıkoğlu 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Özcan Güre’ye nezaket 

ziyaretinde bulundu. Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, Zi-
yaretten dolayı memnuniyetini 
belirterek Karabörk’e teşekkür 
etti.

“18 Mart 1915 Türk Ulus’unun Dünya tarihine kazınmış onur 
günüdür. 18 Mart, başka bir ulusun sömürgesi altında yaşa-
maktansa ölmeyi tercih eden, halkın günüdür. Çanakkale, 
yıl dönümlerinde anlatılacak, anlaşılacak bir destan değildir. 
Çanakkale’de bu büyük destanı yazan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, Gire-
sun Ticaret Borsası adına şükranla anıyorum.” 

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, Çanakkale Zaferi nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. 

18 MART 
ONUR GÜNÜDÜR
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HALK BANKASI GİRESUN 
TİCARET BORSASI’NI 
ZİYARET ETTİ
Halk Bankası Trabzon Bölge Müdürü İsmail Rüştü Atik, Ticari Kre-
diler Bölge Müdürü Kazım Şahin, Ticari Krediler Bölüm Müdürü 
Ömür Batur, Giresun Şube Müdürü Ercan Akbayır ve Giresun Şube 
Kobi Pazarlama bölümünden Hakan Yüksel, GTB tarafından yapı-
lan “Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa” kurulması pro-
jesindeki gelişmeleri yerinde inceledi. 2016 yılı fındık sezonunda 
çalışmaya başlayacak olan dünyadaki ilk Fındık Borsası hakkında 
bilgileri Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu ve Ar-Ge Proje Araştırma ve Geliştirme Müdürü E. Suat 
Başkan’dan aldı. Yanıkoğlu, ”Ziyaretten dolayı memnun olduğunu 
dile getirerek, Halk Bankası temsilcilerine teşekkür etti.” 

RESİM SERGİSİ AÇILDI
Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Çocuk Gözüyle Gi-
resun ve Fındık” konulu resim yarışmasına katılan 450 eserden ser-
gilenmeye hak kazanan 45 Resim ’in sergisi 15 Şubat Pazartesi günü 
açıldı. Serginin açılış konuşmasını Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu yaptı. Yanıkoğlu konuşmasında; 
“Giresun Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz projeler ile Gire-
sun fındığını tanıtmak, yeni pazar payı kazandırmak için çalışıyoruz. 
Bu amaçla düzenlediğimiz yarışmalar 2016 yılında da devam edecek. 
Ben öncelikle bu etkinliğimizin başından sonuna kadar bize destek 
veren Giresun Valisi Hasan Karahan’a, Giresun Milli Eğitim Müdürü 
Necati Akkurt’a ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’ya teşek-
kürlerimi sunuyorum. Giresun’da eğitim gören çocuklarımızın katıldığı 
resim yarışmasında 450 adet eser bize ulaştı bu eserlerin hepsi benim 
gözümde birinci, Jüri üyelerinin seçmiş olduğu 45 eser bu gün burada 
sergilenmeye başladı. Son olarak Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu ve Meclisi adına yarışmaya katılma cesaretinde bulunan bütün 
çocuklarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 

“İstiklal Mücadelemizin zor dönemlerinde kabul edilen Milli Marşı-
mız, bağımsızlık mücadelesi veren milletimize büyük bir moral ve güç 
vermiştir. İnanıyorum ki bizi biz yapan, bizi bir millet kılan vazge-
çilmez değerlerimizin en veciz ifadesi olan İstiklal Marşımız, ilelebet 
vatan semalarında yankılanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal 
Harbimizin ruhunu, milletimizin ortak irade ve vicdanını temsil eden 
İstiklal Marşımızın kabulünün 95’inci yıl dönümünü kutluyor, Gazi 
Mustafa Kemal ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, bütün is-
tiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.” 

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 
95’İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu,12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma günü için bir mesaj yayınladı. 
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özelliğine sahiptir. Her zaman mazlumların 
yanında olmuş ve adalet dağıtmıştır. Güçle-
nen ve istikrar içerisinde büyümeye çalışan 
bir ülkenin karşılaştığı sorunlardan en büyüğü 
de bizce terördür. Türkiye’nin başına salınan 
bu terör eylemleriyle Türkiye’nin büyük dev-
let olma özelliğine sekte vurulmaya çalışıl-
maktadır. Ülkenin birlik ve beraberliğine bu 
eylemlerle nifak sokulmaya çalışılmaktadır. 
Yaratılmak istenen kaotik ortamla ülke içere-
sinde güvenliğin sağlanamadığı algısı oluştu-
rulmaya çalışılmakta ve çeşitli çıkar grupları-
nın buna su taşıdığı açıkça görülmektedir. Bu 
görülmeye devam edilirken bunu göremeyen 
ve milletimizi devletiyle bir olmaktan aykırı 
düşünceye sevk etmek isteyen ve insanları-
mızın düşüncelerini buna devşirmeye çalışan-
ların Türk Milletinin yararına bir şey düşün-
mediğini bir kez daha yüksek sesle ve altını 
çizerek ifade etmek istiyorum. Türk Milleti 
ve devleti tarihsel boyutta bakıldığında bu ve 
buna benzer bir çok badirelerden geçmiştir. 

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 13 Mart’ta 
Ankara’da meydana gelen terör olayını kınadı. 

GTB’den

Tarihin bu safhasında da yine böyle bir boyut-
tan geçmek üzereyiz. Yapılmak istenenlere 
karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı al-
tında bulunan vatandaşlarımızla beraber birlik 
ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırmak ve 
göstermek durumundayız. Türkiye Devleti ve 
milleti, hiç kimsenin ve hiçbir devletin kendi 
çıkarlarını yönetebileceği bir alan olmamıştır. 
Şanlı tarihimiz bunu göstermiştir. Ama buna 
rağmen düşmanlar da boş durmamaktadır. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh” ilkesinden ayrılmamak ile be-
raber etrafımızda olan ateş çemberine de 
kayıtsız kalamayacağımızı ifade ediyoruz. Et-
rafımızda olan her kötü şeyin ceremesini çek-
mekten artık bıktık usandık. Büyük Devlet ve 
millet olmanın özelliği yapılan haksızlığa dur 
demekle olunuyor. Türk Milleti olarak geniş 
bir coğrafyada izleri olan bir milletiz biz. Bunu 
kimse değiştiremez. O zaman biz bu coğraf-
yalardaki insanlarla gönül bağımızı kimse 
kesemez. Biz millet olarak haksızlığın karşı-
sında taş gibi vücudumuzla set oluruz. Bunu 
değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. İşte 
ülkemizin başkentinde yaşatılmak istenen ve 
bu ülkenin vatansever insanlarına yapılmak 
istenen bundan ibarettir. Gün bir ve beraber 
olma günüdür. Bu topraklar üzerinde emanet 
aldığımız kutsalı, bizden sonraki nesillere aynı 
şekilde ve bilinç içerisinde teslim etmeliyiz. 
Tüm Dünya Milletlerine, Türk Milletinin zor 
zamanda birlik ve beraberliğinden ödün ver-
meden kutsalı olan vatan ve diğer tüm varlık-
lar için gözünü kırpmadan ayakta dimdik du-
rabildiğini göstermeliyiz. Terörle yaratılmak 
istenenlere karşı birlik ve beraberliğimizi artır-
mak için el ele kol kola yürüdüğümüzü ve bu 
bilinci tek vatan tek yürek bilinciyle terörün 
asıl arkasındaki güçlere göstermeliyiz ki kimle 
uğraştıklarının farkına bir kez daha varabilsin-
ler. Milli Mücadele ruhunu taşıyan, ülkenin iş-
gali noktasında ilk tepkisini koyan Giresun İli-
nin evlatları olarak aynı kararlılıkla ülkemizin 
bugün sokulmaya ve sürüklenmeye çalışıldığı 
duruma karşı tüm vücut olarak siper olacağı-
mızın bilinmesini ve boş hayaller peşinde ko-
şan tüm karanlık güçlere karşı Allah’a bir can 
borcumuzun olduğunun bilinmesini istiyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti bu top-
raklarda Atalarından aldığı emaneti çocukla-
rına aynı anlayışla teslim edecek ve ahirete 
kadar da bu böyle devam edecektir.”

“Ankara’da meydana gelen son terör olayı-
nı şiddet ve nefretle Giresun Ticaret Borsası 
camiası adına kınıyorum. Masum insanlar 
üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini hi-
zaya sokmaya çalışacak tüm karanlık güçlerin 
emellerine ulaşamayacağını bir kez daha ifa-
de etmek istiyorum. Bu elim olayda hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralıları-
mıza da acil şifalar diliyorum. Üzüntümüz çok 
büyük, acımız tarifsiz. Ülkemizin ve milletimi-
zin bütünlüğüne kastedilmeye çalışan bu ey-
lemlerin hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamaya-
cağını bir kez daha yüksek sesle ve kararlılıkla 
bağırıyorum. Son dönemlerde çeşitli aralıklar-
la yapılan terör eylemlerinin Türk Milletine ve 
devletine sen bizim dediğimiz yerde durmak 
durumundasın bunun dışına çıkmayacaksın 
eyleminden başka bir şey değildir. Durumu 
bu meyanda tahlil etmek lazımdır diye düşü-
nüyoruz. Türkiye Milleti bu coğrafyada her 
zaman ilklerin öncüsü olmuş bir millet olma 
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK BEKLİYORUZ
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, Genel Sekreter 
Eren Nizam ve Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Sistemleri Danışmanı Banu Yük-
sel, Giresun il Milli Eğitim Müdürü Necati 
Akkurt’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Zi-
yarette, Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu “Giresun 

Ticaret Borsası tarafından 2015 yılı içinde 
yapılan “Çocuk Gözüyle Giresun ve Fındık” 
konulu resim yarışmasında ki desteklerin-
den dolayı teşekkür ederek, 2016 yılı içeri-
sinde düzenlenecek olan yarışmalarda ve 
etkinliklerde Milli Eğitim Müdürlüğü ile ça-
lışma yapılması konusunda ricada bulundu.” 
Ziyaret karşılıklı iyi dilekler ile son buldu. 

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “milletimizin 
aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasi-
yi yükseltecek nesil” olarak tanımladığı Türk 
Çocuğuna armağanı olan 23 Nisan, tarih bo-
yunca çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bay-
ramdır. Çünkü çocuklarımız milletimizin en 
değerli varlığı olup geleceğimizin güvencesi, 

yaşama sevincimiz ve umudumuzdur. Mille-
timizin huzuru ve refahı, ülkemizin gücü ve 
kalkınmışlığı için gelecek güzel günleri kucak-
layacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, 
mutlu ve en önemlisi hür olarak hayatlarını 
idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzu-
sudur. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdu 
ve milleti yaşatmak için mücadele eden kah-
raman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimi-
zi rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm 
dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, 
refah ve huzur getirmesini diliyorum.”

Giresun Ticaret Borsası tarafından AB kay-
naklı olarak yürütülen “Giresun Fındık sLi-
sanslı Deposu ve Spot Borsa” kurulması pro-
jesi sona yaklaşırken kurulacak olan lisanslı 
depo şirketinin yetkili kuruluştan izinler ve 
lisans alma işlemi sırasında ki süreçle ilgili 
toplantı yapıldı. Toplantı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarım 
Ürünleri Ticareti Daire Başkanı Hakan Çalış 
ve Uzman Erdem Karaman katıldı.

Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Temel Yanıkoğlu, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. 

ÇOCUKLARIN BAYRAMI 23 NİSAN

GİFLİDAŞ AŞAMALARI 
GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Türkiye’den



ÜYE EĞİTİM VE GEZİ 
organizasyonu yapıldı
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Gündem

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Oda/
Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları 
kapsamında üye eğitimi düzenledi. Gire-
sun Ticaret Borsası Meclisi tarafından or-
ganize edilen Ürgüp – Kapadokya Eğitim 
ve Gezi Organizasyonu 21-24 Nisan 2016 

tarihlerinde yapıldı. Ürgüp Dinler Otelde 
gerçekleştirilen iki günlük eğitim progra-
mında Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Sistemleri Danışmanı Banu Yüksel tarafın-
dan Beden dili ve iletişim, Öfke yönetimi, 
Aile şirketlerinin yönetimi ve kurumsal-
laşma eğitimleri verildi. Eğitimlere 56 üye 

katılım sağladı. Eğitimin sonunda organize 
edilen gezi programı çerçevesinde “Gü-
zel Atlar Ülkesi” olan Kapadokya gezi-
si yapıldı. Ertesi gün Kayseri de bulunan 
Erciyes Dağı’na gidildi. Kayseri üzerinden 
Giresun’a dönüş yapılarak eğitim ve gezi 
organizasyonu son buldu.



KİVİ ÜRETİCİLERİ 
FINDIĞA GERİ DÖNÜYOR

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, Türkiye’de girişimcilere fi-
nansman sağlamak amacıyla biri yerli olmak 
üzere iki yeni üst fon kurulması çalışmaların-
da sona yaklaşıldığını ve bu fonların büyüklü-
ğünün 1 milyar TL olacağını açıkladı.
Finansmana erişimin tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’deki girişimcilerin de en önemli 
sorunlarından biri olduğuna işaret eden Baş-
bakan Yardımcısı Şimşek, bu sorunun çözü-
müne yönelik olarak piyasa mekanizmasının 
kurallarına uygun önemli araçları reform 
paketleri altında ülkeye kazandırdıklarını 
söyledi. Fikir ya da başlangıç aşamasında-
ki girişimcilerin, teminatları yetersiz olduğu 
için bankalar tarafından yüksek risk sınıfında 
değerlendirildiğini ve krediye erişimde zor-
luk çektiğine dikkati çeken Başbakan Yar-
dımcısı Şimşek, son dönemde bu alandaki 
sorunların çözümüne yönelik olarak girişim 

sermayesi fonlarına, “fonların fonu” tarafın-
dan destek sağlanmasına dönük çok önemli 
bir düzenleme yaptıklarını belirtti. “İki yıl gibi 
kısa bir sürede sistemin ana taşları yerlerine 
oturmaya başladı ve şu an itibarıyla ülkemiz-
de biri yerli olmak üzere iki üst fon kurulma 
çalışmaları nihai hale getirildi. Buna göre üst 
fonlar sistemin çatısını oluşturuyor. Bir sonra-
ki aşamada üst fonların sermaye aktardıkları 
ve ülkemizde henüz gelişme aşamasında olan 
girişim sermayesi fonları yer alıyor. Sistemin 
en alt seviyesinde ise ülke ekonomimizin bel 
kemiği ve ekosistemin en küçük yapısı girişim 
şirketleri bulunuyor” diyen Başbakan Yardım-
cısı Şimşek, birbirlerine zincirin halkaları gibi 
sıkıca bağlı olan bu sistemin üst fonlarının, bu 
yıl hayata geçecek Avrupa Yatırım Fonu’nun 
kurduğu Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu 
ile KOBİ AŞ’nin kurduğu Türkiye Yatırım 
Fonu olacağı bilgisiniş paylaştı.

GİRİşİMcİLERE 1 MİLYAR LİRALIK FON GELİYOR

Yağlıdere Kivi Üreticileri Birliği Başkanı 
Sezai Çağlar, yaptığı açıklamada, kivinin 
üretildiği ilk yıllarda Giresunlu çiftçiler ta-
rafından büyük rağbet gördüğünü, fındık-
tan daha iyi ekonomik getirisi olduğuna 
inanılarak bölgede kivi üretiminin yaygın-
laştığını hatırlatarak, “Binlerce çiftçi fındık 
tarımından vazgeçti ve kiviye yöneldi. Fın-
dık bahçeleri bir bir söküldü, buralara kivi 
fidanları dikildi. Birkaç yıl işler iyi gitti an-
cak yaşanan sorunlar ve maliyetlerin yük-
sek olması, ürünün popülerliğinin giderek 
azalmasına yol açtı” değerlendirmesinde 
bulundu.
Kivi üretiminde çiftçinin umduğunu bu-
lamadığını savunan Çağlar, “Giresun’un 
coğrafi yapısı ortada. Birçok bölgede arazi 
yapısı kivi üretimine engel oluyor. Ayrıca 
ciddi maliyetli yatırım gerektiği için soğuk 
hava depoları maalesef yapılamadı. Hal 
böyle olunca da çiftçi ürününü saklamakta 
zorlandı” diyerek devam ederken, ürününü 
saklayamayan çiftçilerin maliyetin altında 
satışa zorlandığının ve fiyat istikrarının bir 
türlü yakalanamadığının altını çiziyor. Çağ-
lar, bu doğrultuda, 1990’lı yılların tersine 
dönüldüğünü ve bu kez kivi bahçelerinin 
sökülerek fındık fidanlarının dikimine baş-
lanıldığını dile getiriyor.

1990’lı yıllarda Giresun’da fındığa alternatif ürün olarak gösterilen kivide um-
duğunu bulamayan çiftçiler, yeniden fındığa dönmeye başladı.

BaşBakan YarDımcısı
mEHmET şİmşEk
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Türkiye’den
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Türkiye’den

Söz konusu yerleşim yerlerine baz istasyonu 
kurulması amacıyla hazırlanan proje için 643 
milyon lira ödenek ayrılırken, Evrensel Hiz-
met Kanunu kapsamında, Haberleşme Ge-
nel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu’nun (BTK) yaptığı çalışmayla, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri taba-
nına kayıtlı GSM iletişim altyapısı olmayan, 
kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alan-
larından oluşan ve nüfusu 500’den az olan 3 
bin 140 yerleşim yeri belirlendi.
Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak 
için tüm masrafları Evrensel Hizmet 
Bütçesi’nden karşılanmak üzere söz konusu 
yerlere 4.5G hizmeti götürebilmek için Mo-
bil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim 
Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi hazırlan-
dı. Proje kapsamında 4.5G hizmetinin götü-
rülmesi amacıyla 3 bin 140 yerleşim yerine 
baz istasyonu kurulması için bu yıl ihaleye 
çıkılması planlanıyor. 2019’da tamamlan-
ması hedeflenen proje için 643 milyon lira 
ödenek ayrıldı.
Bilindiği üzere mobil kapsama oranı nü-
fus bakımından yüzde 99’un üzerinde olan 
Türkiye’de, coğrafi zorluklar ve yüksek alt-
yapı maliyeti nedeniyle bazı köylere işletme-
ciler tarafından 4.5G hizmeti verilemiyor. 

Sim kart değişimi 2017’ye kadar 
ücretsiz
Diğer yandan, 1 Nisan’da kullanıma açı-
lan 4.5G sisteminde SIM kart değişimi 
hizmeti, yılsonuna kadar ücretsiz olarak 
sunulmaya devam edilecek. Gelecek yıl 
ise operatörler değişimden ücret alabile-
cek.
1991’de 1G teknolojisiyle, araç telefon-
ları aracılığıyla tanışan Türkiye, İnterne-
ti 1993’te, cep telefonuyla görüşme, veri 
aktarımı ve SMS gönderimine olanak 
sağlayan 2G’yi ise 1994’te kullanmaya 
başladı. Sesin yanında datanın da önem 
kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G’yi kullan-
maya başlayan Türkiye, 1 Nisan’da 4.5G 
teknolojisine geçti. Söz konusu teknoloji-
den yararlanmak için 4.5G’yi destekleyen 
telefon ve SIM karta sahip olmak gerekir-
ken, yürütülen kampanyalar kapsamında 
4.5G’ye uyumlu SIM kartlarını ücretsiz 
değiştiren operatörler, 1 Ocak 2017 itiba-
rıyla kart değişiminden ücret alabilecek.
Türkiye genelindeki 75,6 milyon mobil 
hattın 17,2 milyona yakını 4.5G’li mobil 
ürünlerde kullanılırken, bugüne kadar 52 
milyona yakın abonenin 4.5G uyumlu 
SIM karta geçiş yaptığı bildiriliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, nüfusu 500’den az olan 
ve mobil haberleşme altyapısı olma-
yan 3 bin 140 yerleşim yerinin 4.5G 
hizmeti kapsama alanına alınacağını 
açıkladı.

Taşraya 
4,5G’yi

devleT 
GöTürecek
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ve Fındık Sektörleri İşbirliği Çalıştayı’nda 
‘Kaçan fırsat yok, yakalanacak fırsat var’ 
anlayışıyla projeler geliştirildi. ‘Ar-Ge ve 
ürün geliştirme’, ‘Pazarlama, algı yönetimi 
ve sosyal sorumluluk’, ‘Mevzuatlar’, ‘İhra-
cat’, ‘Üretim stok yönetimi, fiyat istikrarı’ 
ve ‘Sürdürülebilirlik’ konu başlıklarında 
gruplara ayrılan sektör temsilcileri, ortaya 
koydukları fikirleriyle adeta beyin fırtınası 
yarattı. 
 
Fındıklı ekmek gündemde
Çalıştayda fındık tüketiminin artırılması yö-
nünde görüş birliğine varıldı ve bunun için 
yurtiçinde ve yurtdışında tüketimin artırıla-
bilmesi için fındıklı baklavadan fındıklı ek-
meğe ve daha farklı ürünlere odaklanılması 
gündeme geldi. Ayrıca ABD’de fındığın ba-
deme alternatif olabilmesi için çalışmalar 
yürütülmesi de dikkat çeken önerilerden 

‘Kavuşamayan iki sevgili’ olarak nitelenen fındık ve şekerleme sektörü, 
kazan-kazan prensibiyle ortak çalıştayda buluştu. ‘Şekerli Mamuller ve 
Fındık Sektörleri İşbirliği Çalıştayı’ ile hedefler büyüdü.  

FINdIk ve şekerleMe 
SekTörleriNdeN 
GÜÇBİRLİĞİ

biri oldu. Fındığın kaliteli ve sürdürülebilir 
üretiminden iki sektörün ortak Ar-Ge mer-
kezleri kurarak yeni ürünlere odaklanması-
na, pazarlama dilinin yeniden ele alınma-
sından ürün borsasına, bilim komitesinden 
ambalaja, sosyal sorumluluk projelerinden 
devlet desteklerine kadar birçok konu ça-
lıştayda öne çıkan başlıklar arasında yer 
aldı. 
 
Fındık kalitesi düşmeyecek
İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, şeker-
leme sektörünün kendileri için önemli ol-
duğunu vurgulayarak ilk kez ortak düzenle-
nen çalıştayın tüm paydaşlara kazan kazan 
etkisi yaratacağını dile getirdi. Çikolata ve 
şekerleme sektörüne seslenen Gören, “Fın-
dıktan vazgeçmeyin. Fındık kalitesi düşme-
yecek. Biz size her türlü şartta istediğiniz 
kalitede fındık temin edeceğiz” diyerek 
işbirliğinin daha da gelişmesine kapı açtı. 
FTG Başkanı İlyas Edip Sevinç de serbest 
piyasa ekonomisinin sektör için önemli 
olduğunu vurgulayarak, “Biz dertlerimizi 
çözeriz. Devletten bizi bize bırakmasını is-
teriz” diyerek birlikte çalışmanın önemine 
değindi.
 

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ine sahip 
olan Türkiye, bu üründe katma değeri ar-
tırabilmek ve küresel anlamda daha etkin 
olabilmek için kolları sıvadı. İstanbul Fındık 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı-
ları Birliği, Fındık Tanıtım Grubu (FTG), 
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Şekerli 
Mamuller Tanıtım Grubu ilk kez bir araya 
gelerek ‘Şekerli Mamuller ve Fındık Sektör-
leri İşbirliği Çalıştayı’ organize etti. Kavu-
şamayan iki sevgili olarak nitelenen fındık 
ve şekerleme için bir araya gelen sektör 
temsilcileri, çalıştayda tüm paydaşlar adı-
na kazan-kazan ilkesiyle hedef büyüttü. 
Buna göre 2023 yılı için öngörülen 3 milyar 
dolarlık fındık ihracatının şimdiden yaka-
lanması nedeniyle bu hedef 10 milyar do-
lar olarak ortaya kondu. ‘Şekerli Mamuller 

Türk fındığına devlet desteği yok 
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Zekeriya Mete de salatalık ile domatesin 
devlet desteği aldığını ifade ederek, “Dün-
yada Türk fındığı diye bir markamız var. 
Biz katma değeri nasıl artırabiliriz diye ça-
lışıyoruz. Bu çalıştayda bürokrasimiz sesi-
mizi duyar ve ürünlerimizi ihracatta iyi bir 
noktaya getiririz” diye konuştu. 
 
Fındık ve şekerleme ile özel ürünler 
geliştirilmeli 
Fındık ile çikolatayı muhteşem ikili olarak 
tanıtan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu 
Başkanı Hidayet Kadiroğlu da “Fındık fi-
yatlarındaki artış nedeniyle şekerlemede 
alternatif ürünlere kayış var. Fındık ile şe-
kerleme ürünleri son yıllarda birbirine ka-
vuşamayan iki sevgili gibi. Şekerleme ve 
fındıkta kendimize özel ürünler, alternatif 
ürünler gerçekleştirmeliyiz. Bu ikiliyi ba-
şarıya ulaştırmalıyız” dedi. Çalıştayla ilgili 
hazırlanacak sonuç raporu daha sonra ilgili 
kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerine 
sunularak ele alınan projelerin hayata geçi-
rilmesi için çalışmalar yürütülecek. 
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Türkiye’den

Türkiye’de 702 bin hektar alanda fındık üreti-
mi yapıldığını belirten 19 Mayıs Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, “Üretici-
lerimiz kozalak akarına karşı mart ayında ilaç-
lama yapıyor. Bu dönemde yapılan kimyasal 
mücadelenin bir faydası yok çünkü kozalaklar 
tomurcuk halinde. İlaçlamanın fayda sağla-
ması için açılmaları ve içindeki akarların yu-
murtlama döneminde olması gerekiyor” dedi. 
Üreticilerin fındık kozalak akarlarına karşı 
kimyasal ilaçlamayı genellikle mart ayında 
yaptığını bildiren Sullivan, ilaçlamaya bu dö-
nemde başlanmasının yanlış ve sakıncalı ol-
duğunu vurguladı.
Mart ayında yapılan ilaçlamanın ürüne yarar 
sağlamadığı gibi aksine ekonomik ve çevresel 
yönden zararı bulunduğunun altını çizen Sul-
livan, ilaçlamanın nisan ayı sonu veya mayıs 

ayının başında yapılması gerekliliğine işaret 
ederken, “Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun 
ve Sakarya’daki fındık bahçelerinde anormal 
derecede kozalak yoğunluğu bulunuyor. Bu 
dönemde fındık uç sürgünleri 4-4,5 yapraklı, 
yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı, 
yeni gelişen meyveler de mercimek büyük-
lüğündedir. Tomurcuklar nisan ayı sonu ve 
mayıs ayının ilk haftasında açmaya başlar. 
Dolayısıyla bu dönemde yapılan kimyasal 
mücadelede ilaç, kozalakların içine nüfuz ede-
rek akarlara karşı etkili olur. Mart ayı içinde 
yapılan ilaçlama, üreticileri ekonomik açıdan 
zarara uğratmaktadır. Fayda sağlamadığı 
için bir ay sonra ikinci kez ilaçlama yapılması 
gerekecektir. Ayrıca bu dönemdeki ilaçlama 
doğa için faydası bulunan diğer canlıların yok 
olmasına da neden olmaktadır” değerlendir-
mesinde bulundu.

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat 
Sullivan, fındıkta nisan ve mayıs dö-
nemi dışında yapılan kimyasal ilaç-
lamaların bir faydası bulunmadığını 
açıklıyor.

FınDıKTa İlaÇlaMa nİSan veya 
MayıS ayınDa yaPılMalı
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TarIMda erkekler, 
kadINlardaN 2 kaT 
Fazla kazaNdI

TÜrKİye e-TİcareTTe 
yerİnİ KorUyaMaDı

TarıM ÜFe 
MarTTa aZalDı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı’nın (UNCTAD) küresel e-Ticaret 
endeksinde Türkiye 137 ülke arasında, 38’in-
cilikten 49’unculuğa düştü.
UNCTAD’ın üretimden tüketiciye e-Ticaretin 
küresel konumunu incelediği “B2C (Business 
to Commerce) Index 2016” raporuna göre, 
Türkiye 2014’te 38’inci sırada bulunduğu 
e-Ticaret ülkeler sıralamasında 49’unculuğa 
inerken, dünyada e-Ticaretin en yaygın oldu-
ğu ülke Lüksemburg oldu.
Rapora göre e-Ticaretin en yaygın olduğu ül-
keler Lüksemburg, İzlanda, Norveç, Kanada, 
Japonya, Finlandiya, Güney Kore, İngiltere, 
İsviçre ve Yeni Zelanda olarak sıralanıyor. 
Söz konusu raporda ABD 11’inci, Almanya 
17’nci, Rusya 47’nci, Azerbaycan 60’ıncı, Çin 
64’üncü, İran 77’nci, Ermenistan 87’nci, Pa-
kistan 105’inci, Irak 127’nci, Nijer ise 137’nci 
ve sonuncu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkla-
dığı mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerine 
göre, bir önceki aya göre yüzde 3,98 düşüşle 
130,13 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın 
aralık ayına göre yüzde 3,83, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,12 azalırken, 12 aylık or-
talamalara göre yüzde 8,66 arttı. Aylık deği-
şim, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,97, 
balıkçılıkta yüzde 7,69, ormancılık ürünlerin-
de ise yüzde 0,30 azalış olarak gerçekleşti. 
Bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel 
ürünlerde yüzde 1,95, çok yıllık bitkisel ürün-
lerde yüzde 16,23 azalış, canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünler ana grubunda ise yüzde 
0,29 artış şeklinde oldu. 
Alt tarım gruplarından sebzeler martta bir ön-
ceki aya göre yüzde 3,33 azaldı. Alt tarım grup-
larından tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar 
yüzde 0,05 ve yağlı meyvelerde yüzde 1,57 
artış, çeltik ise yüzde 2,71 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayım-
ladığı verilere göre, tarımda ücretli ve maaşlı 
çalışanlar 2014 yılında yıllık ortalama 13 bin 
126 TL, yevmiyeliler 4 bin 772 TL, kendi he-
sabına veya işveren olarak çalışan müteşeb-
bisler ise 13 bin 399 TL gelir elde etti. Tarım 
sektöründe çalışanlar toplam çalışanların 
yüzde 20,3’ünü oluştururken, sektörde çalışan 
kadınların payı yüzde 49, erkeklerin payı da 
yüzde 51 oldu. Sektörde gelir getirici bir işte 
çalışanların yıllık ortalama kazancı da 12 bin 
461 TL olarak hesaplandı.
Diğer yandan kadınlar, tarım sektöründe ço-
ğunlukla düşük gelir elde edilen yevmiyeli işler-
de çalıştığından, bu sektörde çalışan erkeklerin 
ortalama geliri 13 bin 854 TL ile kadınların ka-
zancının iki katından fazla oldu. Kadınlar yılda 
ortalama 6 bin 192 TL gelir elde ederken, ta-
rım sektöründe çalışan fertlerin yüzde 67,8’ini 
lise altı eğitimliler oluşturuyor. Bunu yüzde 15 
ile okur-yazar olmayanlar, yüzde 10,2 ile bir 
okul bitirmeyenler ve yüzde 7,1 ile lise ve üstü 
eğitimliler takip ediyor. Sektördeki kadınların 
önemli bir bölümünün eğitim düzeyinin dü-
şük olduğunu da ortaya koyan verilere göre, 
kadınların yüzde 3,5’i lise ve üstü eğitimli iken, 
erkeklerde bu oran yüzde 10,6 oldu. 

İŞKUR’a bu yılın ilk üç ayında işsizlik maaşı 
almak için başvuranların sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstere-
rek 386 bin 246 kişi oldu. Kurum, gerekli şart-
ları karşılayanlara söz konusu dönemde top-
lam 768 milyon 953 bin liralık ödeme yaptı.
İŞKUR verilerinden derlediği bilgilere göre, 
ocak ayında 153 bin 744, şubat ayında 120 
bin 497, mart ayında ise 112 bin 5 kişi olmak 
üzere bu yılın ilk üç ayında toplam 386 bin 
246 kişi işsizlik maaşını alabilmek için başvu-
ruda bulundu. Bu rakamlar, geçen yılı ilk üç 
ayında 271 bin 467 olan işsizlik maaşı almak 
isteyenlerin sayısının yüzde 42 arttığını orta-
ya koyuyor.

Söz konusu dönemde toplam 195 bin 837 kişi 
işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma-
ya hak kazanırken, işsizlik maaşı kapsamında 
2014’te toplam 1 milyon 657 bin 723 lira, 
2015’te ise 2 milyon 192 bin 786 lira ödeme 
yapılmıştı. Diğer yandan, asgari ücretin 2016 
yılı için bin 300 liraya yükselmesiyle işsizlik 
maaşı da artış gösterdi. En düşük işsizlik ma-
aşı yaklaşık 509 liradan 659 liraya, en yüksek 
işsizlik maaşı bin 19 liradan bin 318 liraya 
yükseldi. Sigortalı bir çalışanın son dört ayda 
aldığı brüt maaşın ortalamasının yüzde 40’ı 
alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, yatırılan 
işsizlik sigortası primlerine göre 6, 8 veya 10 
aylık sürelerde ödeniyor.

işSizlik MaaşINa başvurular 
yüzde 42 arTTI
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dünyadan

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahat için 
gerekli tüm kriterleri yerine getirmesi gerektiğini, 

kriterlerin yumuşatılmayacağını söyleyen AB 
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 

Strazburg’da yaptığı açıklamada, “Türkiye, AB 
Komisyonu’nun vizesiz serbest dolaşım önerisini 

önümüzdeki aylarda yerine getirebilmesi 
için, gerekli tüm şartları karşılamalı. Kriterler 

yuluşatılmayacak” uyarısında bulundu. Juncker 
açıklamasında ayrıca, Avrupa’ya mülteci akınının 
frenlenmesi için yapılan anlaşmanın hali hazırda 

meyvelerini vermekte olduğunu da ifade etti. 
Öte yandan, Başbakan Ahmet Davutoğlu da 

Strazburg’daki temasları kapsamında Juncker 
ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen 

görüşmede Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan 
Bozkır ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 

hazır bulundu.

AB’den vİzesİz seyAhAt
AÇıkLAmAsı
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SoroS: aB ÇÖKMe 
TeHlİKeSİyle KarŞı 
KarŞıya

aB-rUSya 
TİcareTİnDeKİ DÜŞÜŞ 
SÜrÜyor

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplan-
tıları kapsamında düzenlenen 33. Ulus-
lararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) 
Toplantısı’nın sonuç bildirisinde, küresel 
ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin 
arttığına işaret edilerek, büyüme dostu po-
litikalara hız verilmesi çağrısında bulunulu-
yor.
Bildiride, küresel ekonominin sınırlı şekil-
de genişlemeye devam ettiği ancak aşağı 
yönlü risklerin Ekim 2015’te yapılan son 
IMFC toplantısından bu yana yükseldiğine 
değinilirken, “Küresel ekonomik görünüme 
yönelik aşağı yönlü risklerin Ekim 2015’ten 
bu yana artması, daha genel bir durgunluk 
ve ani sermaye çıkışları ihtimalini yük-
seltti. Aynı zamanda, jeopolitik gerilimler, 
sığınmacı krizi ve İngiltere’nin Avrupa 
Birliği’nden çıkması (Brexit) ihtimalinin 
şoku bazı riskler teşkil ediyor. Bu ortamda, 
politikalarımıza olan güveni destekleme-
miz önemli” değerlendirmesi yapılıyor.
Özellikle finansal piyasalardaki volatilenin 
(dalgalanma) yatırımcıların risk iştahını 
azalttığının altı çizilen bildiride ayrıca,  ge-
lişmiş ekonomilerdeki iyileşmenin zayıf ta-
lep, düşük verimlilik artışı ve krizden miras 
kalan olumsuzluklar nedeniyle sınırlandığı 

Milyarder yatırımcı George Soros, AB’nin 
sığınmacı krizini çözmek için büyük 
bir nakit desteği üzerinde anlaşmaya 
varamaması halinde çökme tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu söylüyor. New 
York Review of Books’a bir deneme yazan 
Soros, “AB liderlerinin sığınmacı krizinin 
etkin şekilde çözülmesi için fonlarda 
artış gerektiğini kavramalarına ihtiyaç 
var” derken,  Avrupa’nın her yıl kabul 
edebileceği sığınmacı sayısının 300-500 
bin arasında olduğunun altını çizdi.

AB’nin Rusya’ya ihracatı bu yılın ilk iki 
ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13 gerilerken, Rusya’dan ithalatı da 
yüzde 20 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi’nin 
(Eurostat) açıkladığı verilere göre AB’de 
bu yılın ilk iki ayında 258.6 milyar euroluk 
ihracat ve 266.7 milyar euroluk ithalat 
gerçekleştirildi. Birliğin söz konusu 
dönemde Rusya ile olan ticaretindeki 
düşüş dikkat çekerken, AB’nin Rusya’ya 
yaptığı ihracat 10.8 milyar eurodan 9.4 
milyar euro seviyesine; Rusya’dan yaptığı 
ithalat ise 21 milyar eurodan 16.9 milyar 
euroya geriledi.

IMF’deN “büyüMeye hIz veriN” 
çağrISI

kaydedilirken, gelişen ve yükselen piyasa 
ekonomilerinin de yavaşladığına dikkat çe-
kiliyor. 
IMF Başkanı Christine Lagarde ise toplan-
tıya ilişkin açıklamasında, finansal piyasa-
larda yılın ilk aylarda yaşanan panik ha-
vasının geçmesine rağmen endişenin hala 
devam ettiğini vurguladı ve “IMFC, içinde 
bulunduğumuz negatif şartlara ve ufukta-
ki zorluklara, pozitif yaklaşarak çözümler 
üretmemizi sağlayan bir nevi toplu tera-
pi. Bence işe de yarıyor. Olaylara pozitif 
yaklaşmazsak sonuç alamayız, dolayısıyla 
bu kesinlikle gerekli. G20 bazı ilerlemeler 
kaydetti, ancak, üyeler evlerine döndüğün-
de bunun ne kadarını gerçekleştirecekleri 
önemli bir soru işareti” dedi.
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Fındık borsasının kurulmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı 30 Mayıs 1926 tarihlidir. Kararda 

Gazi Mustafa Kemal Paşa ‘nın imzası vardır. 
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Ticaret ve Fındık Borsası İdari Heyeti

Fiskobirlik kurucuları ve diğer şahıslar-1938

Merasimle açılan fındık borsasının 
başkanlığına, daha sonra ‘ilk başkan’ sıfatıyla 
tarihe geçecek olan Hasanyazıcızâde 
Hüseyin Bey, borsa komiserliğine de Nuri 

Ahmed Bey getirildi. Şifahi kaynaklara göre 
Borsanın açılışında emeği geçenler, İsmail 
Aykutoğlu, Mehmet Ergun, Ömer Lütfi Duralı, 
Avni Ormancı ve Osman Nuri Gürel’dir.
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Kurulduğu 1926 yılından itibaren 
kısa sürede kurumsallaşmış ve 
yöreden yapılan ihracatın satış 
değerlerini doğru ve net bir 

biçimde tespit etmiş,uygulamaları 
doğrultusunda kısa sürede lüzum 
ve faydası herkes tarafından teslim 
ve takdir edilen bir müessese oldu.

Fındık Borsası’nın açılış haberi-Hakikat Gazetesi-1926
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11 Ocak 1942’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kabul edilen 
4355 sayılı Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Esnaf Odaları ve 

Ticaret Borsası Kanunu ile diğer 
teşekküllerle birlikte ticaret 
borsalarının yapısında önemli 
değişiklikler yapıldı.

Borsa Talimatnamesinde değişiklik yapılması
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Türk parasına Giresun fındığı-1952-1971

Dünya piyasasının en şöhretli ve en 
güzel fındıklarını yetiştiren ve “fındık 
diyarı” unvanı alan Giresun’da sezonun 
ilk fındık yükleme günleri, bir bayram 

havası içinde kutlanmıştır. Köylü ve şehirli 
ahali, iktisadi ve kültürel manada fındığa 
gönül verdiklerinden, mahsullerinin ilk 
yüklenmesini böylece kutsanmış olurdu.

İlk mahsul fındığın törenle vapura yüklenmesi
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Fındık toplayan kadınlar

Fındık bahçesinde-1937

Anadolu’da fındığın menşei Giresun’dur; 
bu değerli ürünün fideleri zamanla komşu 
kazalara nakledilmiş ve ziraatı yaygınlaşmıştır. 
Daha önce hudâ-yî nâbit, yani ekilmeksizin 

kendiliğinden yabani olarak yetişen fındığı, 
rivayete göre Giresun’un bir köyünden 
İbrahim Ağa isminde bir çiftçi, iki asır önce aşı 
usulü ile ıslaha çalışmış ve bunu başarmıştır.
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Fındık harmanı

Giresun limanında fındık

1929’daki Büyük Dünya Buhranı’nda 
“geçimi fındığa dayalı olan yerler halkının 
zaruret düşüncesi ile “diğer başlıca 
mahsulatımız gibi fındık mahsulü için de 

kooperatifler ihracat sendikası veya himaye 
ofisi tarzında teşkilatlanma ve bu sayede 
müstahsillerin kredi ihtiyaçlarının tanzim ve 
temin edilmesi lazımdır.”
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90’ıncı YıLınDA 
DÜnYA ÇAPınDA 
PROJELER
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Giresun Ticaret Borsası, 1990’lı yılların başından beri, fındık 
borsası kurulması konusunda her platformda çalışmalar 
yürütüyor. Bu kapsamda, 2005 yılında “5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu”  ve “Fındık Lisanslı Depo 
Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığa bildirildi ve yönetmeliğin 
çıkarılmasına da katkı sağlandı.  Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası projesinin inşaat ve müşavirlik ihaleleri sonuçlanarak 
inşaat faaliyetlerine 26 Mayıs 2014 tarihinde başlanmıştır. 
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2009 yılında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı kontrolünde 
yürütülen AB IPA Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programı çerçevesindeki hibe 
fona, “Fındık Lisanlı Deposu ve 
Fındık Pazar Yeri Kurulması” 
projesi adı altında başvuruda 
bulunduk. 532 proje arasından 
seçilen projemiz 9,3 milyon 
Euro bütçe ile en büyük hibe 
bütçeyi almaya hak kazandı. 
2014 yılında temellerini 
attığımız ve GTB’yi küresel 
arenada liderliğe taşıyacak 
projenin inşaat çalışmalarında 
artık sona yaklaşılmış durumda.
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GTB, Giresun’un ekonomik, sosyokültürel ve 
ticari anlamda gelişmesine katkıda bulunmak 
için Hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
ilişkilerini de en üst düzeyde sürdürmeye 
devam ediyor. Tüm Giresun’u ilgilendiren 
ilgilendiren projelerde GTB, her zaman 
vizyoner kimliği ile ön planda yer alıyor.
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sıyla yola çıkan ve markalaşma yolunda 
ilerleyen Altun Gıda, portakallı fındık ez-
mesi, kivi aromalı fındık ezmesi ve “Bes-
lenme Çantam” markasıyla ilköğrenim 
çağındaki çocuklarımızın sağlıklı beslen-
mesine katkıda bulunmak üzere ürün ça-
lışmalarına devam ediyor. Dünyada bir ilk 
olarak geliştirdiğimiz, yüzde 78 fındık ve 
yüzde 22 pancar şekeri kullanılan fındık 
ezmemiz hiçbir kimyasal koruyucu katkı 
kullanılmadan üretiliyor ve yoğun bir ta-
lep görüyor. İnsan sağlığına hiçbir zararlı 
etkisi olmayan, katkısız yeni ürünlerimiz 
için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Ayrıca çevre konusuna hassasiyet gös-
teriyor, Altun Gıda’nın kendi elektriğini 
güneş ve rüzgâr enerjisinden sağlıyoruz. 
Yine, fabrikamız önünde bulunan muhte-
şem manzaralı arazimizde kuracağımız, 
sadece yöresel ürünler ve el yapımı çiko-
lata ve çikolatalı ürünlerin satış reyonu-
nun yanına sadece elektrikli otomobille-
rin şarj edileceği bir de istasyon kurmayı 

Gündem

Kaliteli ürüne en iyi fiyat 
politikamıza devam edecek, örnek 
fındık bahçelerimizin sayısını 
artıracak ve üreticilerimizle kol kola 
vererek daha kaliteli ürünü üretmeye 
devam edeceğiz.

lezzet 
katıyor

1
950’li yıllardan bugüne fındık ti-
caretinde marka isim olan Altun 
Gıda’nın bugünü ve geleceği ile 
fındık sektörüne yaklaşımını, Al-

tun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Paltun ile konuştuk.

atun Gıda olarak 
faaliyetlerinizden söz eder 
misiniz?
Dedemiz Mahmut Paltun ile 1950’li yıllar-
da ticari faaliyetine başlayan ve 1964 yı-
lında babamız Mehmet Paltun tarafından 
kurulan Altun Gıda, 1992 yılında şirketleş-
ti ve o günden bugüne ticari faaliyetlerine 
devam ediyor. Ben, 1987 yılında Mali Mü-
şavir olarak iş hayatına başlamış olsam da 
fındık ticareti işiyle de eş zamanlı olarak 
ilgileniyordum. 2004 yılında, Mali Mü-
şavirlik işimi yetiştirdiğim elemanlarıma 
devrederek fındık ticaretine odaklanma 
kararı aldım. Halen, denetimci olarak asli 
mesleğime sürdürsem de ağırlıklı olarak 
Türkiye’nin fındık alanında önemli firma-
larına Tirebolu Kalite Kabuklu Fındık te-
darik etmeye devam ediyorum.
Altun Gıda’nın önemli atılımlarından biri-
ni, 2011 yılındaki fabrikalaşma adımı ola-
rak ifade edebilirim. 2012 yılında ise fındık 
işleme tesisimizin temelini attık ve hemen 
ertesi yıl, 2013’te tesisimizi faaliyete ge-
çirmeyi başardık. Her yıl ortalama yüzde 
15-20 büyüme stratejimizle yolumuza 
devam ediyoruz. Fındık işleme alanında 

Fındığın 
lezzetine 

tüm teknolojik uygulamaları bünyesinde 
barındıran ve sadece “Tirebolu Kalite Fın-
dık” sloganını benimseyen Altun Gıda, bu-
gün yurt içinde lüks kuruyemişçiler, lüks 
restoran ve pastaneler ile sadece kaliteye 
önem veren firmalara kavrulmuş iç fındık, 
fındık unu, pirinç fındık ve natürel iç fındık 
ile fındık ezmesi sunuyor. Elbette kurum-
sallaşma adımlarını atmaya devam eden 
şirketimizde, babadan kalma nasihatlere 
de sımsıkı bağlı olduğumuzun altını çiz-
meliyim.
Altun Gıda’nın, son olarak, büyüme strate-
jisini başarıyla sürdürürken, Dubai, Riyad, 
Mekke ve Medine’de bulunan firmalara 
Süper Kalite Natürel İç Fındık ihracatı da 
gerçekleştirdiğini söylemeliyim.

ar-Ge çalışmalarınız ve 
gelecek yatırımlarınız için neler 
söyleyebilirsiniz?
 “Dünyanın en lezzetli fındıkları 
Türkiye’de, Tirebolu’da yetişiyor” iddia-
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planlıyoruz. Bu çalışmalarımızı, çevreye 
duyarlı bir şirket olduğumuz için keyifle 
yapıyoruz. Mikro düzeyde fakat makro 
hizmet ve kaliteyi yakalama ve asla ka-
liteden taviz vermeden Tirebolu Kalite 
Fındığı önce Türkiye’ye sonra dünyaya 
tanıtmak, tek hedefimiz. Bu lezzeti tatmak 
herkesin hakkı…

İş süreçlerinizde yaşadığınız 
sıkıntılar ve çözüm önerileriniz 
nedir?
Bugün yürütülen fındık politikası mutlaka 
gözden geçirilmeli ve tıpkı sanayi ala-
nında olduğu gibi fındıkta da uzun vadeli 
projeler başlatılmalı diye düşünüyorum. 
En fazla gelir getiren bu “Altın” ürünümüz 
için bir düzenleme ve denetleme kurumu 
kurulmalı. Her kafadan ayrı ses çıkması 
önlenmeli, insanları yanlış yönlendiren 
sorumsuz beyanlar yasaklanmalı. Üretici-
mizin aleyhine olan her adım denetlenme-
li. Özetle fındık sektörü, ziraat odalarının 
fiyat açıkladığı, borsaların fındık üretimi 
çalışması yaptığı bir ortamdan kurtulmalı 
fikrindeyim.

altun Gıda’nın fındık 
üreticilerine yönelik 
kampanyaları ve destekleri 
nelerdir?
Kaliteli ürüne en iyi fiyat politikamız de-
vam ediyor. Örnek fındık bahçelerimizin 
sayısını artırmak ve üreticilerimizle kol 
kola vererek daha kaliteli ürünü üretmek 
yolunda çalışmaya da devam edeceğiz. 
Bu doğrultuda, 54 ve üstünde randımanlı 
fındık getiren üreticilerimize ek ödeme ve 
gübre desteğimiz devam edecek. 50 ran-
dıman altındaki ürünlerin kabulünü maa-
lesef yapamıyoruz ama bu oran da yüzde 
5’i geçmiyor hamdolsun. 2016 mahsulün-
de üreticilerimizin karşısına çok farklı ens-
trümanlarla çıkacağız. Firmamıza emanet 
fındık teslim edecek müstahsillerimiz 50 
-51 randıman için ton başına 150 TL, 
51-52 randıman için 100 TL, 52-53 ran-
dıman için 50 TL kira ve sigorta bedeli 
ödeyecek. 15 ve daha fazla yıldır firma-
mıza fındık verenler hariç, 53 randıman 
ve üstünde fındık verenler ise ücretsiz bu 
depolamadan faydalanacak. Ayrıca müs-
tahsillerimiz, bizden alacağı emanet fındık 
sertifikasını da bizim firmamızda fiyatın 
düşük olduğunu tespit ederse, dilediği 

Altun Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Halil Paltun 

firmaya o sertifikayı satıp parasını tahsil 
edecek ve bizim firmamız da o belgeyi ge-
tiren tüccara veya sanayiciye fındığı tes-
lim edecek. Firmamıza fındığını emanete 
bırakan müstahsillerimiz toplam bedelin 
1/3’ü kadar bedelini Tirebolu’da bulunan 
bankalardan kredi olarak kullanabilecek. 
Emanete bırakılan fındıklar geri alınmak 
istenirse, üreticilerimizin istediği gün ve 
zamanda kendilerine iade edilecek. Böy-
lece piyasalarda rekabet gücü artacak ve 
üreticimiz kazanacak.

Son olarak, Fındık lisanslı 
Depo ve Spot Borsa hakkında 
söylemek istedikleriniz var mı?
Lisanlı depoculuk, fındığımızın olmazsa 
olmazıdır. Giresun’da yapılan bu projede 
emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 
Gönül isterdi ki şimdiye kadar faaliyete 
geçsin ve icraat başlasın. İnşallah 2016 
mahsulüne yetişeceğini düşünüyorum. 
Biz, çiftçi, manav (tüccar), kırıcı, sanayici 
kesim hep birlikte bu oluşumdan fayda-
lanacağız. Ayrıca, kapasitesinin daha da 
artırılması gerektiğine inandığım bu depo 
ve spot borsa ile fındıkta dünyanın gözü 
hep Giresun’da olacak. Elektronik altyapı-
sı ile vadeli işlem ve uzun vadede halka 
arz projesiyle çok büyüyeceğine inandığı-
mız bu şirketin kurulmasını ve faaliyetini 
heyecanla bekliyoruz. Dünya tarım ürün-
lerinde birçok ülkenin başarıyla yürüttüğü 
bu yapı, fındığımızın daha da değerli ol-
masına katkı sunacak.
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T
icaret borsalarının sorun ve çö-
züm önerilerinin ele alındığını, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Ticaret Borsaları 

Konsey Toplantısı TOBB İkiz Kuleler’de 
23 Şubat 2016 Salı günü yapıldı. Toplantı 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ile Konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleşti-
rildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konsey 
toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 
2016 yılında herkesi yoğun bir çalışma gün-
demi beklediğini söyledi. Küresel piyasa-
larda her gün yeni bir çalkantı yaşandığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünya ekonomile-
rinde belirsizlik devam ediyor. Avrupa’da 
ekonomik büyüme bir türlü kalıcı olamıyor. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye 
ekonomisi ve reel sektörümüz, sağlamlığını 
gösteriyor. Geçen sene itibariye yüzde 4 ci-
varında bir büyüme yakaladık. 720 bin kişiye 
yeni istihdam sağladık” dedi.
 
Tarım, Türkiye’nin önemli 
sektörlerinden birisi
Hisarcıklıoğlu, Euro/dolar paritesindeki ge-
rileme sonucu, dolar bazında ihracatın yüz-
de 9 azaldığını dile getirirken şöyle konuştu: 
“Miktar bazındaki ihracatımızı, 2015’de ön-

ceki seneye göre yüzde 1,5 artırmayı başar-
dık. Böylece, Türkiye’nin dünya ticaretinden 
aldığı pay binde 8,7 seviyesine ulaştı. Özel 
sektör olarak ülkemize yatırım yapmaya da 
devam ettik. Makine ve teçhizat yatırımla-
rımız 2015’de 63 milyar Euro’ya ulaştı. Ta-
rımsal üretim hacminde Avrupa’da birinci 
ve dünyada 7’nci sıraya çıktık. Bu sene de 
hedefimiz, büyümede yüzde 4’ün de üzeri-
ne çıkmak. Bu noktada tarım sektörümüzün 
önemi ortaya çıkıyor. Milli tarım politikamız; 
bu tasavvuru oluşturmak, bunun kurumsal-
laşmasını sağlamak, bu yönde düzenleme 
ve uygulama yapmak olmalı. Bugün tarım, 
Türkiye’nin önemli sektörlerinden birisi. 
Sadece ekonomik değil, kültürel kodları da 
olan, bir hayat tarzıdır. Dahası tarım, ülke-
mizin kalıcı servet alanıdır. Ama biz elimizin 
altındaki bu serveti kullanamıyoruz.”
 
Tarımsal girdilerin büyük kısmını 
dışarıdan alıyoruz
Hisarcıklıoğlu, Avrupa ile Gümrük Birliği’ne 
girildiğini ve böylece sanayinin değişip, kü-
resel sisteme entegre olduğunu aktardı. Ta-
rımın aynı kaldığını bildiren Başkan Hisar-
cıklıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bunun 
olumsuz sonuçlarını bugün hepimiz hissedi-
yoruz. Dünyada gıda fiyatları düşüyor. Ama 
Türkiye’de artıyor. İlginçtir, bundan üretici 

Gündem

TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Toplantısı, 23 Şubat’ta yapıldı. 
Toplantıda, Borsalar’ın sorunları 
ve çözüm önerileri derinlemesine 
tartışıldı.

TARIM, TÜRKİYE’NİN
KALICI SERVET ALANI
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de faydalanamıyor. Herkes şikâyet ediyor. 
Şehirlerde yaşam daha pahalı hale geliyor. 
Gıda sanayinin rekabetçiliği olumsuz etkile-
niyor. Zira birçok üründe verim artmış olsa 
da hala AB düzeyinin altında. Bunun yan-
sımasını ihracatta görüyoruz. Bizden çok 
daha küçük yüz ölçüme sahip Danimarka, 
Polonya, Belçika, Hollanda bizden daha 
fazla tarımsal ihracat yapabiliyor. İşletme 
ölçeklerinin küçük olması da ayrı bir soru-
numuz. Şehirleşme ve kontrolsüz arazi kul-
lanımı yüzünden, Türkiye’nin ekilebilir alanı 
her sene azalıyor. Tarımsal girdilerin büyük 
kısmını dışarıdan alıyoruz. Gübre, ilaç ve 
makinelerin çoğu ithal. Döviz kurlarındaki 
artışın en çok olumsuz etkilediği sektörlerin 
başında tarım geliyor.”
 
Yüksek teknolojili üretim 
altyapısını geliştirmemiz lazım
 Bugün tarımda yaşanan sıkıntıların kayna-
ğının dönemsel ve geçici değil, yapısal ol-
duğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, sistemin 
tamamının bütüncül bir şekilde yeniden 
düşünmek gerektiğini belirtti. Tarım sektö-
rüne, tarımsal desteklere, ticarete yeni bir 
bakış açısı kazandırmak gerektiği üzerinde 
duran M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyle-
di: “Türkiye’de kişi başı ortalama gelir, son 
15 senede, 3 bin dolardan 10 bin dolara çık-
tı. Ama 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkar-
mak için faklı şeyle yapmamız lazım. Yüksek 
teknolojili üretim altyapısını geliştirilmeliyiz. 
Tarım sektörünü küresel rekabete uyumlu 
hale getirmeliyiz. Yani sanayideki gibi ta-
rım sektörünü de dönüştürmeliyiz. TOBB 
olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, tarım 
sektörünü daha da geliştirecek projeler ve 

çalışmalar yürütüyoruz. Borsalarımızın gö-
rüş, öneri ve sıkıntılarını, siyasi iradeye ileti-
yoruz, çözüm yolları arıyoruz. Bizler TOBB 
camiası olarak şuna inanıyoruz. Türkiye bü-
yük bir ülkedir. Her sorunu aşacak güçtedir. 
Yeter ki, birliğimizi, istikrarımızı muhafaza 
edelim. İnşallah bugünkü istişaremiz de ha-
yırlara vesile olur.”

113 ticaret borsamızın işlem 
hacmi 172,2 milyar lira
Toplantının konuşan Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de gerçek 
anlamda ilk resmi borsanın 2 Aralık 1873’de 
kurulduğunu ifade eden ederek, bu tarihten 
13 yıl sonra da ticaret borsalarının kuruldu-
ğunu anımsattı. Türkiye’de şu anda 113 tica-
ret borsası olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, 
bunların 58’inin illerde, 55’inin de ilçelerde 
yer aldığını kaydetti. Ticaret borsalarının iş-
lem hacimlerine ilişkin bilgi veren Tüfenkci, 
şöyle devam etti: “2002-2015 döneminde 
ticaret borsalarının işlem hacmi açısından 
mukayese edecek olursak, 2002’de 110 tica-

ret borsamız vardı ve işlem hacmi 17 milyar 
200 milyon liraydı. Bunların içinde 1 milyar 
lira üzeri işlem yapan borsa sayısı üç idi. 
Bugün 113 ticaret borsamızın işlem hacmi 
172,2 milyar lira. Yani 2002-2015 yılları ara-
sında borsalarımızın işlem hacmi 10 kattan 
fazla arttı. 2002-2015 döneminde borsa de-
rinliği ve işlem kapasitesi açısından önemli 
bir yükseliş bulunuyor. Ancak genel olarak 
ticaret borsalarının mevcut kapasitesi ile 
tarımsal ürün piyasalarında sürdürülebilir, 
istikrarlı fiyat yapısını tesis etmek için daha 
çok çalışmak gerekiyor.”

Borsalar etkin biçimde piyasanın 
içinde olmalı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik ise konuşmasında, ülkede 1 milyon 
150 bin ton et üretildiğini bildirerek, et ithal 
edilmemesi için çabaladıklarını ve bu nok-
tada hayvan varlığını arttırmak istediklerini 
belirterek, “Kıyma ve kuşbaşı ette tüketiciyi 
de dikkate alacak şekilde tavan fiyat belirle-
mesi yapılması gerekiyor” dedi. Çelik, dün-
yada 1 milyar insanın aç, 2 milyar insanın 
yoksul olduğunu ifade ederek, 2050 yılında 
nüfusun 10 milyarı bulacağını söyledi. Tarı-
ma elverişli 5 milyar hektar dünya arazisin-
den 1,3 milyar hektarının kullanıldığını anla-
tan Çelik, 2050 yılında 10 milyar insanın 1,3 
milyar hektar araziyi bulamayacağını vurgu-
ladı. Türkiye’de yaklaşık 24 milyon hektar 
tarıma elverişli arazi, 14,6 milyon hektar 
mera, 1 milyon hektar su alanları ve 3 mil-
yon çiftçi bulunduğunu kaydeden Çelik, bu 
potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi gerek-
tiğine işaret etti. Türkiye’nin üretici, sanayici 
memnuniyeti ve gıda arz güvenliği konusun-
da kendinden emin bir ülke noktasında ol-
ması gerektiğinin altını çizen Çelik, “Ticaret 
borsalarını, tarımsal üretimimizin değerini 
bulacağı mekânlar olarak görüyoruz. Tarım-
sal üretimde fiyat dalgalanmaları üretici ve 
tüketiciyi mağdur ediyor. Onun için ticaret 
borsalarının etkin şekilde piyasanın içinde 
olmaları önem arz ediyor” diye konuştu.
 
Lisanslı depoculuğun önündeki 
engel biziz
Bakanlık görevine başladığında değerlendir-
meler yaptığını anlatan Çelik, “Lisanslı de-
poculuğun önünü açacak ve bu konuda atıl-
ması gereken ne adım varsa bakanlık olarak 
bir atmaya hazır olduğumuzu belirtmek isti-
yorum” değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN TARIMDA 
YAŞANAN SIKINTILARIN 
KAYNAĞININ DÖNEMSEL 
VE GEÇİCİ DEĞİL, YAPISAL 
OLDUĞUNU İFADE 
EDEN HİSARCIKLIOĞLU, 
SİSTEMİN TAMAMININ 
BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE 
YENİDEN DÜŞÜNMEK 
GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Toplantı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ile Konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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T
ürkiye’de fındık piyasasın-
da tekel oluşturduğu iddia 
edilen Nutella’nın üreticisi 
Ferrero’nun Türkiye Başkanı 

Carlo Marsili, Türk fındığının dünyada-
ki en önemli elçilerinden biri olduklarını 
ve vazgeçmeyeceklerini belirtti. Marsili, 
“Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı 
üretim düştü, fiyatlar yükseldi. Bu yıl ise 
üretim arttığı için fiyatlar düştü. Yani bi-
zimle ilgisi yok” dedi. Son günlerin en çok 
konuşulan konularından biri fındık oldu. 
Geçen yıl bir ara üreticide kilogramı 20 li-
raya kadar çıkan fındığın bu yılki fiyatı 9.5 
liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesiyle 
birlikte ‘fındıkta tekel oluşturulduğu’ iddi-
aları da ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin mü-
dahale alımında bulunabileceğini açıkla-
dı. Müdahale alımı olmayınca da üretici 
birlikleri harekete geçti fındık sektöründe 
tekel oluşturduğu iddiasıyla Oltan Gıda’yı 
geçen yıl satın alan İtalyan Ferrero’nun 
fabrikası önüne siyah çelenk bıraktı. 

Şeffaf davranıyoruz 
Fındık sektöründe bu gelişmeler yaşanır-
ken, fabrikaları önüne siyah çelenk bıra-
kılan dünyaca ünlü Nutella’nın üreticisi 
Ferrero açıklamalarda bulundu. Ferrero 
Türkiye Başkanı Carlo Marsili, “Türkiye 
özgür bir ülke. Birileri bir gösteri yapmak 
istiyorsa bunu yapabilir. Bir gösteri yapıl-
dıysa bunu eleştirecek durumumuz yok. 
Ferrero, Oltan’ı aldığı zaman Türk ma-
kamlarının kontrolü ve denetimi aracılı-
ğıyla yapıldı. Aynı zamanda AB makamla-
rı da denetim yaptı. Türkiye’deki Rekabet 
Kurumu Oltan’ın Ferrero tarafından satın 
alınmasında herhangi bir sakınca olma-
dığını açıkladı. Çünkü Ferrero serbest pi-
yasaya göre operasyonlar yapıyor. Mak-
simum düzeyde şeffaf davranıyoruz” dedi. 

En önemli elçiyiz
Fiyatların serbest piyasanın temeli olan 
arz ve talep dengesi ile oluştuğunu söy-
leyen Marsili şöyle konuştu: “Fiyat konu-
sunda Türkiye’de çok polemik de oldu. 
Fındığın üretici fiyatları 2011’de 6.5, 
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Ferrero’nun Türkiye Başkanı 
Carlo Marsili, “Kullandığımız 
fındıkların Türk fındığı olduğunu 
her zaman ifade ediyoruz. 
Ancak sadece Türkiye’den fındık 
almıyoruz. İtalya, Şili, Gürcistan ve 
Azerbaycan’dan da fındık alıyoruz. 
En büyük alım ise Türkiye’den” 
dedi.

DÜNYA DEVİ FERRERO:
“TÜRK FINDIĞINDAN VAZGEÇMEYİZ”
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2012’de 4.6 2013’te de 4.6 TL idi. 2014’te 
ise 15.39’a kadar çıktı. Fiyat yükselişin-
de Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan don 
hadisesinin büyük payı vardı. Bu yüzden 
üretim miktarı bir hayli düştü. Arz azalınca 
fiyat yükseldi. Türkiye’de ilk defa başımıza 
gelen bir şey değil bu. 1994’ün şubat ayın-
da da aynı şey yaşanmıştı. 2004 Nisan’da 
da olmuştu. Garip ama her 10 yılda bir 
karşımıza çıkmış bu durum. 2015’te ise 
bol üretim gerçekleşti. Üretim çok olunca 
da fiyat düştü. Bu arz ve talep yasasıdır. 
Bunda garip bir şey yok. Fındık fiyatları 
değişti diye Ferrero alım yapmayı kesme-
di. Fiyatlar 16 liraya yaklaşınca da alım 
yapmaya devam ettik. Türkiye’de geçen 
yıl fiyatlar arttı diye İtalya ya da Şili’den 
fındık alımını arttırmadık ki. Türk fındığı-
nın dünyadaki en önemli elçilerinden biri-
yiz ve vazgeçmeyiz. Ayrıca ürünlerimizde 
kullandığımız fındıkların Türk fındığı oldu-
ğunu her zaman ifade ediyoruz. Ancak sa-
dece Türkiye’den fındık almıyoruz. İtalya, 
Şili, Gürcistan ve Azerbaycan’dan fındık 
alıyoruz. En büyük alım ise Türkiye’den.” 

SON GÜNLERİN EN 
ÇOK KONUŞULAN 
KONULARINDAN BİRİ 
FINDIK OLDU. GEÇEN 
YIL BİR ARA ÜRETİCİDE 
KİLOGRAMI 20 LİRAYA 
KADAR ÇIKAN FINDIĞIN 
BU YILKİ FİYATI 9.5 LİRAYA 
KADAR DÜŞTÜ.

Ferrero Türkiye Başkanı 
Carlo Marsili 

Çikolatadan fındık çıkmaz
Dünyaca ünlü çikolata üreticilerinin fındığı 
ürünlerinde çıkarma planlarının olduğunu, 
böyle bir düşüncenin Ferrero’da da olup 
olmayacağını açıklayan Marsili, “Açıkçası 
bu bana çok garip geliyor. Bu diğer firma-
ların meselesi olur. Ferrero’nun böyle bir 
düşüncesi yok. Dünyanın ve Türkiye’nin 

fındıklarına kendilerini adamış firmalardan 
biri olmaya devam edeceğiz. Belki bazı 
firmalar fındık fiyatlarından korkarak bu 
düşünceye kapılmış olabilir. Bizim bir kor-
kumuz yok” değerlendirmesini yaptı.

İtalyan bakanı pazar Manisa’ya 
getirdik
Mayıs 2013’te Manisa’da fabrika açmak 
üzere harekete geçtiklerini ifade eden Car-
lo Marsili, açılış öncesinden gerçekleşen 
bir anısını paylaştı: “100 milyon Euro’luk 
bir yatırım oldu. Bu yatırım öncesinde 
açılışa katılması için dönemin Başbakan 
Yardımcı Bülent Arınç’a açılışa katılması 
için ziyarette bulundum. O da ajandası-
na bakıp, ‘8 Eylül uygundur’ dedi. Ancak 
8 Eylül pazar gününe denk geliyordu. 
Sayın Arınç’a ‘Ancak o gün pazara denk 
geliyor. Başka bir gün olmaz mı’ dediğim-
de ise ‘8 Eylül Manisa’nın kurtuluşu. Bu-
gün olması uygundur’ diye cevap verdi. 
Ancak İtalya’dan bir bakanı pazar günü 
Manisa’ya getirmek çok zor olacaktı. An-
cak İtalya’dan bir bakanı da pazar günü 
Manisa’ya getirmeyi başardık.” 

Çiftçilere eğitim verildi
Ferrero’nun Türk fındıkları hakkında çok 
önem verdiği iki nokta olduğunun altını 
çizen Carlo Marsili, “Kalitenin ve miktarın 
artması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 
Bu kapsamda son üç yılda 300’e yakın 
kurs açtık. 14 bin çiftçiye eğitim verdik. 
Üretimin ve kalitenin artması yönünde bil-
gilendirme yaptık” diye konuştu.
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F
ındık, bitkisel literatürde, Fagales 
takımının Betulaceae familyası 
Corylus cinsi içinde yer alır. Bu 
cins bitkilerin özelliği kışın yap-

rakları döken çalı ve ağaçlar olmalarıdır. 
Fındıklarda kromozom sayısı 22 ya da 26 
olarak bilinir. Bu nedenle fındık türlerinin 
sınıflandırılmasında ayırt edici farklılık ola-
rak bitkinin morfolojik, pomolojik ve zuruf 
özellikleri kullanılır. Corylus cinsi içindeki 
bütün türler, monoik-diklin çiçek yapısına 

Gündem

Fındık kültür çeşitleri ülkelere ve 
yörelere göre değişiklik gösterir. 
Türkiye’de fındık kültür çeşitleri 
genellikle 3-4 metreye kadar varan 
çalı formunda bulunur. Fındıklarda 
kromozom sayısı 22 ya da 26 olarak 
bilinir. Bu nedenle fındık türlerinin 
sınıflandırılmasında ayırt edici 
farklılık olarak bitkinin morfolojik, 
pomolojik ve zuruf özellikleri 
kullanılır.

FINDIKTA
ANATOMİK YAPI

sahiptir ve rüzgâr ile tozlanır. Çiçekleri bir 
evcikli ve bir eşemlidir. Erkek çiçekler, kış 
aylarında olgunlaşır ve tozlarını saçarlar. 
Bu dönemde dişi çiçeklerde ne yumurtalık 
ve ne de yumurta hücresi oluşmamıştır. Di-
şilerde yumurta hücresi ilkbahar aylarında 
olgunlaşır ve döllenme tozlaşmadan 3-5 ay 
sonra gerçekleşir. Corylus cinsi, çiçekleri-
ni bu özellikleriyle diğer bitki cinslerinden 
ayıran bir özellik gösterir. Çiçeklenmenin 
kış aylarında oluşu herhangi bir yerde eko-
nomik anlamda bir fındık yetiştiriciliğini sı-
nırlayan ve belirleyen önemli unsurlardan 
biridir.
 
Morfolojik özellikleri
Fındık kültür çeşitleri ülkelere ve yörelere 
göre değişiklik gösterir. Türkiye’de fındık 
kültür çeşitleri genellikle 3-4 metreye ka-
dar varan çalı formunda bulunur. ABD’de 
ise tek gövdeli ağaç şeklinde fındık yetişti-
rilmekte ve boy uzunluğu 6 metreye kadar 
çıkmaktadır. Amerika’da fındık tarımı Ore-
gon eyaletinin Willamette vadisinde yapılır. 
Dip ve kök sürgünü oluşumu çalımsı çeşit-
lerde, ağaç formunda yetiştirilenlere göre 
daha fazladır. Fındıklarda kökler çok derine 
gitmez. Kazık kök çok az bulunur. Fındık 
çeşitleri arasında ağacın kuvveti, büyüme 
şekli, dip sürgünü oluşturma eğilimi yönün-
den önemli farklılıklar vardır. Türk çeşitleri 
içinde Çakıldak, Kargalak, Kan, İncekara ve 
Kuş çeşitleri zayıf, Tombul, Palaz, Foşa, Ka-
lınkara, Uzunmusa, Sivri ve Yuvarlak Ba-
dem çeşitleri arto düzeyde kuvvetli, Minca-
ne, Cavcava, Acı ve Yassı Badem çeşitleri 
ise kuvvetli gelişme gösterir. Aşırı gelişme 
genellikle düşük verim ile ilişkilendirilir. 

Kış soğuğuna duyarlı bir bitki
Fındık, don tehlikesinin nadir olduğu, or-
talama kış sıcaklığının eksi 8 derecenin 
altına düşmediği, en yüksek sıcaklığın ise 
36-37 derece ve yıllık ortalamanın ise 13-
16 derece olduğu ortamlarda ideal olarak 
yetişir. Haziran ve temmuz aylarında yüzde 
60 oranında neme, yıllık yağış toplamının 
700 mm’nin üzerinde olması ve bu yağışın 
aylara dengeli dağılması gerekir. Fındık 
için rakımı 600 metreyi geçmeyen bölgeler 
daha  uygundur. Fındık diğer birçok mey-
ve türünün aksine kış ayları boyunca çiçek 
açmaktadır. Bu nedenle aşırı kış soğukları-
na duyarlıdır. Kışın aşırı yağış tozlanmaya 
engel olur. İlkbahar geç donları da fındık 
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Fındık bitkisi morfolojisi

Tomurcuklar
Fındıkta tomurcuklar almaşık olarak dallar 
üzerinde sıralanırlar. Yumurta biçiminde ve 
yuvarlaktırlar.

Yapraklar
Yapraklar ilkbahar da açar, sonbaharda 
bitkinin dinlenmeye girmesiyle birlikte 
dökülürler. Fındık yaprakları iri, yuvarlak 
veya hafif uzunca, sap tarafı yürek biçiminde, 
kenarları testere dişli ve yer yer derin dişli, üst 
yüzü buruşuk, alt yüzü hafif seyrek tüylü ve 
kısa saplıdır.

Çiçekler
 a- Erkek Çiçekler:
Sonbaharda büyümeye başlayan erkek 
çiçekler 6-7 cm uzunluğunda püskül 
gibi sarkık, silindirik başaklar halindedir. 
Çoğunlukla ağacın kısa dalları üzerinde 
meydana gelen çiçekler, yaprakların 
dökülmesinden sonra dallardan sarkarlar. Her 
braktenin dibinde kendisine yapışık yüksek 
yapraklı ve dibine kadar ikiye bölünmüş 
dört anteri olan bir çiçek vardır. Anterler 
olgunlaştıkları zaman bol miktarda çiçek tozu 
verirler. Bir püskülde 6 milyona yakın çiçek 
tozu vardır.

b-Dişi Çiçekler:
Dişi çiçekler, ağacın bir tepe tomurcuğu 
yada yan tomurcuk içinde yer alırlar. Dişi 
çiçekleri taşıyan tomurcuklar, küçük ve dik 
durumdadırlar. Aralık ya da Ocak ayından 
itibaren çiçeklenmenin başlangıcına kadar 
dişi çiçek salkımları diğerlerinden göz ile 

yetiştiriciliğini sınırlayan diğer bir iklim et-
menidir. Denizden uzak olan iç kesimlerde 
ekonomik anlamda fındık yetiştirilmesini 
sınırlandıran en önemli faktör çok düşük 
kış sıcaklıklarıdır. Fındık toprak isteği bakı-
mından fazla seçici bir meyve türü değildir. 
Bununla beraber her üründe olduğu gibi 
verimli topraklarda daha iyi bir gelişme 
gösterir. Fındık, derin, verimli, drenajı iyi 
olan topraklarda ideal ölçülerde yetiştirile-
bilmektedir. Uygun toprak tipleri arasında 
tınlı-humuslu, killi kumlu ve organik mad-
delerce zengin olan topraklar sayılabilir. 
Aşırı derecede ıslak olan alanlarda, ağaçlar 
yüksek toprak nemini tolere edemeyecek-
leri için mutlaka drenaj yapılmalıdır. Sıkı ve 
ağır topraklar ile kuru kireçli topraklarda 
fındığın gelişimi yetersiz olmaktadır.

Fındık sağlıklı yaşam için
oldukça önemli
Fındık insan vücuduna yararlı karbonhid-
rat ve yağ ile metobolizmayı düzenleyen 
B grubu vitaminler yönünden de zengin 
bir kaynaktır. Kan yapımı ve ruhsal sağlık 
için gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri, ge-
lişme çağındaki çocukların beslenmesinde 
büyük önem taşır. Kalp ve diğer kasların 
sağlığı için en iyi besinlerden biri, E vita-
mini açısından çok zengin olan fındıktır. 
Bu vitamin; kalp ve diğer kasların sağlığı 
ve üretim sisteminin normal çalışması için 
gereklidir. Alyuvarların parçalanmasını 
önleyerek kansızlığa karşı koruyucu etki 
yapmaktadır. E vitamini, kanser yapıcı et-
menlerin oluşmasını önler ya da oluştuktan 
sonra onları etkisiz hale getirerek vücudu 
korur. Kemiklerin ve dişlerin yapımı için 
gerekli olan kalsiyum, kan yapımında görev 
alan demir, büyüme ve cinsiyet hormonla-
rının gelişmesinde rol oynayan çinko için, 
en iyi bitkisel kaynaklardan birisi fındıktır. 
Sinirlerin uyarımı ve kas dokusunun çalış-
ması için gerekli olan potasyumca da zen-
gindir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum 
içeriği yüksek, sodyum miktarı düşük olan 
fındığın, kemik gelişimi ve sağlığı ile kan 
basıncının düzenlenmesinde büyük önemi 
vardır. Bu açıdan da fındık sağlıklı yaşam 
için önemlidir. Beslenme uzmanları genel 
olarak günlük beslenmede fındık ve fındık 
ürünlerine daha fazla yer verilmesini öner-
mekte, özellikle çocuklar, gençler, spor-
cular, askerler ve işçiler için büyük enerji 
kaynağı olduğunu belirtmektedirler.

kolaylıkla ayrıt edilemezler. Dişi çiçek 
salkımları tomurcuğun uç kısmından 
dışarı doğru çıkan kırmızı stigmalar 
demetinden oluştukları için karanfil olarak da 
adlandırılırlar. 

Zuruf 
Ağaç üzerinde fındık meyvesini saran 
olgunlaşma döneminde yeşil renkli, boru 
şeklindeki tek parçalı koruyucu yapraktır. 
Fındığın türlerine göre meyveyi tamamen 
veya kısmen örter. Ucu az veya çok dilimli 
olarak değişkenlik gösterir.

Meyve
Fındığın içi dış kabuğunun şekline uygun 
olarak sivri veya badem şeklindedir. Üzeri 
sarı, kahverengi veya kırmızı ince kabuk 
ile örtülüdür. Meyve içi, düz veya eğri bir 
göbekbağı ile kabuğa bağlıdır.

Döllenme
Fındık tek evcikli bir bitki olup, erkek ve 
dişi çiçekleri aynı bitki üzerinde ancak 
değişik yerlerde oluşmaktadır. Çeşide bağlı 
olarak kasım ayından itibaren çiçeklenme 
başlamakta ve yine şubat ayı sonuna kadar 
devam etmektedir. Dişi çiçek kümesi 
(karanfil) daha çok bitkinin yan dallarında 
oluşur. İlk olarak kırmızı, pembe ve  mor 
renkli stigmalar görülmeye başlar. Stigmaların 
görülmeye başlamasından bir süre sonra, dişi  
çiçek tozu kabul edebilir hale gelirler. Ancak 
bu dönemde bile yumurtalık tam olarak 
olgunlaşmamıştır. Erkek çiçek salkımları (püs) 
ise o yılın sürgünü üzerinde oluşur. 
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Gündem

FINDIK ÇEŞİTLİLİĞİ
20’ye yakın türüyle fındık cenneti 
olan Türkiye, üretim ve potansiyelini 
hızla artırıyor. 33 ilde yapılan fındık 
üretimi beraberinde birbirinden 
farklı fındık çeşitlerini getiriyor. TÜRKİYE’DE
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F
ındığın besleyici ve duyumsal 
özellikleri, onu gıda ürünle-
ri içinde benzersiz ve ideal bir 
malzeme haline getiriyor. Birçok 

araştırmacı, fındık tüketiminin insan bes-
lenmesi üzerine olumlu etkileri olduğunu 
söylüyor. Türkiye fındık üretimi dünya 
fındık üretiminin yaklaşık 2/3 kadar olup, 
ekonomik anlamda Karadeniz sahil kuşa-
ğında yetiştiriliyor. Yaklaşık 400 bin çiftçi 
ailesine gelir sağlıyor. Türkiye’de fındık 
üretimi 33 ilde yapılmasına karşın, üreti-
min tamamına yakın kısmı 6 ilde toplanır. 
Bu iller; eski üretim bölgesi olarak adlan-
dırılan Ordu, Giresun ve Trabzon ile yeni 
üretim bölgesi olarak adlandırılan Sakar-
ya, Düzce ve Samsun illeridir. Türkiye’de 
yetiştirilen fındık çeşitleri meyve şekil ve 
özelliklerine göre üç grupta toplanır. Bun-
lar; yuvarlak fındıklar, sivri fındıklar, ba-
dem fındıklar şeklindedir.

Yuvarlak gruba giren 
fındık çeşitleri
a.Tombul Fındık: Ülkemizde yetişen en 
önemli fındık çeşididir. Daha ziyade Gire-
sun ilinde yaygın olarak yetiştirilir. Meyve 
kalitesinin çok iyi olması uluslar arası pa-
zarlarda kolayca tutunmasını sağlamış ve 
Türk fındığı dünya ülkelerince aranır duru-
ma gelmiştir. Periyodisite özelliği gösteren 
tombul fındık çeşidi iyi ve bakımlı bahçe 
koşullarında her yıl düzenli ve oldukça 
yüksek verim vermektedir. Olgun, mey-
vesi dolgun ve muntazam şekillidir. Tabla 
kısmına doğru genişlemekte, uca doğru 
muntazaman daralarak sivri bir uç ile ni-
hayetlenmektedir. Meyvenin üzeri bariz 
olukludur. Ortalama uzunluğu 17.58 mm 
ve genişliği 17.04 mm olan tombul fındı-
ğın randımanı yüzde 50-52’dir. Kabuk açık, 
parlak, kahverengi, uçtan itibaren yarısına 
kadar kirli beyaz havlı olup ortalama kabuk 
kalınlığı 1.10 mm ve kolay kırılır. Tablası 
geniş, yayvan, ortası kabarık, meyve bu 
kısım üzerinde bir tarafa meyilli olarak 
durabilmektedir. İç meyve zarı (testa) açık 
kahverengi, parlak, pürüzsüz, ince, ete ya-
pışık ve üzeri hafif damarlıdır. Depolama 
ve taşımada önemli olan iç meyve zarları 
kolay soyulmakta ve beyazlatılmaya elve-
rişlidir. İç meyve kabuk şekline uyum sağ-
lamış, meyve eti beyaz, parlak ve gevrek 
olup göbek boşluğu küçük, yağ oranı yüz-
de 69-72’dir. Yağ oranının yüksek olması 

TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN 
FINDIK ÇEŞİTLERİ MEYVE 
ŞEKİL VE ÖZELLİKLERİNE 

GÖRE ÜÇ GRUPTA 
TOPLANIR. BUNLAR; 

YUVARLAK FINDIKLAR, 
SİVRİ FINDIKLAR, BADEM 
FINDIKLAR ŞEKLİNDEDİR. 

YETİŞEN EN ÖNEMLİ 
FINDIK ÇEŞİDİ İSE 

TOMBUL FINDIKTIR.

iç’in mekaniksel basınca dayanıklılığını 
azaltmakta ve kolay bozulmaya neden ol-
maktadır. Bu yüzden kırma, ambalajlama, 
depolama ve taşımada itinalı olmayı ge-
rektirir. 670 - 730 adet kabuklu fındığı 1 ki-
lograma gelen bu çeşidin zurufları meyve 
boyunun 2,5 katı büyüklükte ve çoğunlukla 
3 ve 4’lü çotanak oluşturur.

b. Palaz Fındık: Lezzet ve kalitesi orta 
olan bu fındık çeşidi daha ziyade Ordu ilin-
de yaygın olarak yetiştirilir. Tombul fındık-
tan oldukça iri olan meyvesi dolgun, yu-
varlak ve basık, tabla kısmı geniş, uç kısmı 
ise havlıdır. Ortalama 16.01 mm uzunluk 
ve 19.26 mm genişlikte olan meyvelerinin 
kabuğu donuk kahve renktedir. Kabuk ka-
lınlığı ortalama 1.66 mm ve kolay kırılır. 
İç meyvenin üzerinde kahve renkli, ince 
ve ete yapışık zar bulunnur Meyvesi be-
yaz ve göbek boşluğu nispeten büyüktür. 
600 - 650 adet kabuklu fındık 1kilogram 
gelmekte ve randımanı yüzde 49-51,yağ 
oranı 64-68’dir. Kökleri yüzlek ve daha çok 
yanlara gelişme gösterdiğinden toprak de-
rinliği az, killi, kumlu ve çakıllı topraklarda 
dahi yetişebilmektedir. İlkbaharda diğer 
fındık çeşitlerinden daha önce uyandığın-
dan dondan daha fazla zarar görmekte ve 
meyveleri daha çok haşere zararına uğrar. 
Genellikle 2 ve 4’lü çotanak oluşturan bu 
fındık çeşidinin zurufları meyve boyunun 
1,5 katı büyüklüktedir.

c. Foşa Fındığı: Daha çok Trabzon yöre-
sinde yetiştirilen iri ve gösterişli bir fındık 
çeşididir. Kabuğu kırmızımtırak kahverengi 
ortalama 1.20 mm kalınlıkta ve orta dere-
cede serttir. Ortalama 17.87 mm genişlikte 
kabuklu meyveye sahiptir. İç meyve zarla-
rı koyu kiremit, kahverengi, üzeri kaba da-
marlı, kalınca, meyve etine yapışık, içi fil-
dişi renkte, sertçe ve göbek boşluğu büyük 

olan iç, meyve kabuğunu iyice doldurmuş-
tur. İç randımanı yüzde 50-53 ve yağ oranı 
yüzde 66.69’dur. Tabla kısmı darca olan 
bu çeşidin 475-550 adet kabuklu meyve-
si 1 kilogram gelmektedir. Genellikle ikili 
çotanak oluşturmakta ve zurufları meyve 
boyunun iki katı büyüklüktedir.

d. Çakıldak Fındık: Ordu ilinde yay-
gın olarak yetiştirilen bu fındık çeşidi Batı 
Karadeniz bölgesinde Delisava adı ile ta-
nınmakta ve geniş ölçüde üretimi yapılır. 
Diğer fındık çeşitlerimizden çok daha geç 
uyandığından ilkbaharın geç donlarından 
az zarar görmekte, her türlü iklim ve top-
rak koşullarına kolay uyabilmekte olan bu 
çeşidin verimi çok yüksektir. Oldukça iri 
ve nispeten uzunca olan meyvelerin lez-
zet ve kalitesi iyi değildir. Meyve kabuğu 
açık kahverenkli, 1.2 mm kalınlıkta ve ko-
lay kırılmaktadır. Tabla kısmı geniş, düz ve 
dışa nispeten bombe yapmıştır. İç meyve 
kabuk içerisini iyice doldurmuştur. Meyve 
etine yapışık, damarlı ve kalınca zarları bu-
lunur. Meyve eti fildişi renkte, gevrek ve 
göbek boşluğu orta derecede büyüktür. 
Kabuklu meyve ortalama 18.41 mm uzun-
luk ve 17,76 mm genişliktedir. 580-610 
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adet kabuklu fındık 1 kilogram gelmekte-
dir. Randımanı yüzde 52-54 ve yağ oranı 
yüzde 58-63’dür. Genellikle dörtlü çotanak 
oluşturmakta ve zurufları meyve boyunun 
1,5 katı büyüklüktedir.

e. Kalınkara Fındığı: Diğer fındık çeşit-
lerinin zor yetiştiği zayıf topraklarda dahi 
kolayca yetiştirilen bu fındık çeşidine fın-
dık bahçeleri içersinde sık rastlanmakta ve 
ömrü azdır. Kabuğu mat, kirli kahverengi 
olup uç kısmı boz renkli ve hav tabası ile 
kaplıdır. Meyvesi yuvarlak, tabla kısmının 
ortası kabarık ve bu kısım üzerinde meyve 
meyilli bir şekilde durur. İç meyve üzerinde 
meyve etine yapışık, kalın pürüzlü ve koyu 
kahverenkli zar bulunur. Meyve eti donuk 
beyaz renkte ve gevrek olup göbek boş-
luğu büyük olduğu için çabuk bozulur. İç 
meyve randımanı yüzde 48-49 ve yağ oranı 
yüzde 59-64’dür. Kabuğu ortalama 1.3 mm 
kalınlıkta olan bu fındık çeşidinin kabuklu 
meyvesi 19.27 mm uzunluk ve 19.03 ge-
nişliktedir. 450-525 adet kabuklu fındık 1 
kilogram gelmektedir. Zurufları gösterişli 
ve meyve boyunun iki katı büyüklükte olup 
çotanaklarındaki meyve sayısı genellikle 
üçlüdür. İç meyvenin yüzde 30-44’ü ikiz 
olmakta ve istenmeyen bu özellik ticari de-
ğerini düşürür.

f. Kargalak Fındık: Trabzon ve Hopa 
dolaylarında kısmen yetiştirilen çok iri bir 
fındık çeşididir. Kabuğu kalın ve iç dol-
durması zayıf olduğundan yetiştiriciliği 
yapılmamakta, fındık bahçeleri içersinde 
az da olsa rastlanır. Kabuklu meyve tabla 
ve uçtan basık, ortalama 18.58 mm uzun-
lukta ve 23.75 mm genişliktedir. Kabuğu 
oldukça kalın ve sert ortalama 1.33 mm 
kalınlıktadır. İç meyve üzerinde oldukça, 
kalın, kahverenkli zar bulunur. Meyve eti 
beyaz, gevrek, göbek boşluğu büyük ve 
kolay bozulmaktadır. İç meyve randımanı 
yüzde 46-58 ve yağ oranı yüzde 57-63’dür. 
340-370adet kabuklu fındık 1 kilogram gel-
mektedir. Çoğunlukla ikili ve dörtlü çota-
nak oluşturan bu fındık çeşidinin zurufları 
meyve boyunun 1,5 katı büyüklükte ve uç 
kısmı sık parçalıdır.

g. Uzunmusa Fındığı: Daha çok Ordu 
yöresinde yetiştirilme alanı bulunan bu fın-
dık çeşidi iri, dolgun, ince kabuklu, oldukça 
verimli ve kalitelidir. Meyve kabuğu kırmı-

zımtırak kahverenkli ortalama 0.99 mm. 
kalınlıkta ve tabla dışa çıkıntı yapmıştır. 
Kabuklu meyve ortalama 18.85 mm. uzun-
luk ve 17.52 mm. genişliktedir. İç meyve 
kabuğunu iyice doldurur. İç meyvenin üze-
rinde ete yapışık, ince, parlak ve pürüzsüz 
zar bulunur. Beyazlatılmaya elverişli olan 
iç meyvenin eti beyaz, gevrek, lezzetli ve 
göbek boşluğu küçüktür. Randımanı yüzde 
54-56 ve yağ oranı yüzde 64-68’dir. 620-
670 adet kabuklu fındık 1 kilogram gel-
mektedir. Zurufları kısa ve meyve boyunun 
1-1,5 katı büyüklükte olup uçları sık parça-
lıdır. Genellikle 4 ve 5’li çotanak oluştur-
maktadır.

h. Mincane Fındığı: Tombul fındık çe-
şidine çok benzeyen mincanenin üzerinde 
koyu kırmızı çizgiler bulunur. Daha ziyade 

Trabzon yöresinde yetiştirilir. Verimi dü-
şük ve periyodisite gösterir. Kabuğu açık 
kahverenkli ve tablası nispeten dışa çıkın-
tı yapmıştır. Kabuk kalınlığı ortalama 1.2 
mm ve kırılması kolaydır. Kabuklu mey-
ve ortalama 18.96 mm uzunluk ve 17.50 
mm.genişliktedir. Randımanı yüzde 48-50 
ve yağ oranı yüzde 59-65’dir. İç meyve zarı 
açık renkli, ince, meyve eti beyaz, gevrek 
ve göbek boşluğu nispeten büyükçedir. 
730-760 adet kabuklu meyve 1 kilogram 
gelmektedir. Zuruf meyve boyunun 1,5-2 
katı büyüklüktedir. Çoğunlukla 4’lü çota-
nak oluşturmaktadır.

ı. Cavcava Fındığı: Yetiştirilme alanı 
çok az bulunan bu fındık çeşidinin kabuğu 
kahverenkli, ortalama 0.9-1 mm kalınlık-
tadır. Tablası dışa çıkıntılı olan bu fındık 
çeşidinin kabuklu meyvesi ortalama 18.46 
mm uzunluk ve 17.33 mm genişliktedir. İç 
meyve üzerinde kalınca ve kahverenkli zar 
bulunur. Meyve eti fildişi renkte ve göbek 
boşluğu büyükçedir. Randımanı % 52-54 
ve yağ oranı %63-66’dır. 700-780 adet ka-
buklu fındığı 1 kilogram gelmektedir. Zu-
rufları meyve boyunun iki katı büyüklükte 
ve çoğunlukla 3 ve 4’lü çotanak oluştur-
maktadır.

i. Kan Fındığı: Çok lezzetli olan bu fındık 
çeşidinin kabuğu koyu kırmızı - kahverenk-
tedir. Nispeten Trabzon yöresindeki fındık 
bahçelerinde yer yer rastlanır. Tabla düz 
uca doğru muntazam olarak daralmakta ve 
sivri bir uç ile nihayetlenir. Kabuk kalınlığı 

GİRESUN KALİTE, 
GİRESUN İLİN 
TAMAMINDA 

YETİŞTİRİLEN TOMBUL 
FINDIKLAR İLE AZ ÇOK 

GİRESUN KALİTESİ 
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN 

TRABZON İLİNİN 
BEŞİKDÜZÜ, VAKFIKEBİR, 

ÇARŞIBAŞI VE 
AKÇAABAT İLÇELERİNDE 

YETİŞTİRİLEN TOMBUL 
FINDIKLARDIR.
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ortalama 0.9 mm’dir. Kabuklu meyve 18.29 
mm uzunluk ve 17.32 mm genişliktedir. İç 
meyve üzerinde ete yapışık ve kırmızı, ol-
dukça kalın zar bulunur. Meyve eti fildişi 
renkte, gevrek ve göbek boşluğu ortadır. 
Randımanı yüzde 52-54 ve yağ oranı yüzde 
66-69’dur. 680-715 adet kabuklu meyve 1 
kilogram gelmektedir. Zurufları boru şek-
linde, koyu kırmızı renkli ve meyve boyu-
nun iki katı büyüklüktedir. Çotanakta mey-
ve sayısı çoğunlukla üçlü ve dörtlüdür.

Sivri gruba giren fındık çeşitleri
a. Sivri Fındık: Hemen hemen fındık 
üretilen bütün yörelerde bu fındık çeşidine 
rastlanır. Olgun meyve iki yandan basıkça, 
uzun ve sivridir. Meyve kabuğu parlak, açık 
kahverenkli, uç kısmı nispeten kirli beyaz 
renkte havlı ortalama 1.05 mm kalınlıkta 
ve kolay kırılır. Tablası dışa çıkıntı yapmış 
ve meyve bu kısım üzerinde dik duramaz. 
Kabuklu meyve ortalama 20.71 mm uzun-
luk ve 14.88 mm genişliktedir. İç meyve 
üzerinde bulunan zar ince, ete yapışık, 
açık parlak kahverenkli ve üzeri damar-
lıdır. Meyve eti fildişi renkte olup tatlı ve 
gevrektir. Göbek boşluğu nispeten iridir. 
Randımanı yüzde 49-50 ve yağ oranı yüz-
de 65-68’dir. 580-650 adet kabuklu fındık 
1 kilogram gelmektedir. Zuruf uzunluğu 
meyve boyunun 1,5-2 katı büyüklükte ve 
çoğunlukla üçlü çotanak oluşturmaktadır.

b. İncekara Fındığı: Diğer fındık çeşitle-
rinin üretildiği fındık bahçelerinde yer yer 
rastlanılmakta olan bu çeşit zayıf toprak-
larda dahi kolaylıkla yetiştirilebilir. Tabla 
kısmı küçük ve dışa kabarıktır. Meyvenin 
uç kısmında hav tabakası geniş bir yer işgal 
eder. Kabuğu mat ve koyu kahverenklidir. 
Meyvesi iri ve sivridir. Kabuk kalınlığı ince 
ve 0.96 mm kalınlıktadır. Kabuğu kolay 
kırılan bu çeşidin kabuklu meyvesi 21.19 
mm. uzunluk ve 17.47 mm genişliktedir. İç 
meyve kabuk şekline uyum sağlamış, mey-
ve etine yapışık, kalınca ve kahverengi zar 
bulunur. Meyve eti gevrek, fildişi renkte ve 
göbek boşluğu büyüktür. Randımanı yüzde 
50-52 ve yağ oranı yüzde 68-70 ile tombul 
fındıktan sonra en fazla yağ oranına sahip 
olan fındık çeşididir. 590-670 adet kabuk-
lu fındık 1 kilogram gelmektedir. Zurufları 
meyve boyunun iki katı büyüklükte olan 
incekara fındığı çoğunlukla dörtlü ve beşli 
çotanak oluşturmaktadır. 

c. Acı Fındık: Verim ve kalitesi düşük 
olan bu fındık çeşidinin meyvesi yaş iken 
acıdır. Kabuğu girintili çıkıntılı olan bu fın-
dık çeşidi, sivri fındıktan iri yassı ve daha 
enlidir. Kabuk açık kahverenkli ve ortalama 
kalınlığı 1 mm’dir. Kabuklu meyve ortalama 
18.68 mm uzunluk ve 16.63 mm genişlikte-
dir. İç meyve üzerinde açık kahverenkli ve 
kalınca zar bulunur. Meyve eti kirli beyaz, 
orta büyüklükte göbek boşluğu bulunur. 
Randımanı yüzde 50-52 ve yağ oranı yüzde 
63-65’dir. 630-690 adet kabuklu fındığı 1 ki-
logram gelmektedir. Zurufları meyve boyu-
nun iki katı büyüklükte ve çoğunlukla üçlü 
ve dörtlü çotanak oluşturmaktadır.

d. Kuş Fındığı: Sivri fındığa çok benze-
yen bu fındık çeşidinin tablası düz ve kabu-
ğu ince olup kuşlar tarafından kolay kırıldığı 
için bu adı almış ve verimi oldukça düşük-
tür. Kabuğu parlak kahverengi, ortalama 
1.1 mm kalınlıkta, meyve ise 19.08 mm. 
uzunluk ve 16.28 mm. genişliktedir. Meyve-
nin uç kısımlarında kirli beyaz hav tabaka-
sı bulunmaktadır. İç meyve üzerindeki zar 
ince ve açık kahverenkte olup göbek boş-
luğu büyüktür. Randımanı yüzde  49-51 ve 
yağ oranı yüzde 56-61’ dir. 570 - 640 adet 
kabuklu fındık 1 kilogram gelmektedir. Ço-
tanaktaki meyve sayısı genellikle üçlü olan 
kuş fındığının zurufları meyve boyunun iki 
katı büyüklüktedir.

Badem fındık grubuna giren 
çeşitler
a. Yuvarlak Badem Fındığı: Meyvele-
ri oldukça uzun ve sivri olan bu fındık çe-
şidinin kabukları incedir. Kabuklu meyve 
ortalama 24.35 mm uzunluk ve 15.14 mm 
genişlikte olup kabuk kalınlığı 1 mm civa-
rında bulunur. Meyvesi silindirik ve uzun 
olup sivri bir uç ile son bulur. Tablası düz 
kısmen dışa bombe yapmıştır. İç meyve 
üzerinde kahverenkli zar bulunmakta, mey-
ve eti gevrek olup göbek boşluğu nisbeten 
büyüktür. Randımanı yüzde 51- 52 olan bu 
fındık çeşidinin yağ oranı yüzde 58-61’dir. 
620 - 670 adet kabuklu fındık 1 kilogram 
gelmektedir. Zurufları meyve boyunun 1,5 
katı büyüklükte, uçları az parçalı ve boru 
şeklindedir. Çotanaklarındaki meyve sayısı 
genellikle üçlüdür.

b. Yassı Badem Fındığı: Verimi oldukça 
düşük olan bu fındık çeşidinin meyvesi her 

iki yandan basıkça ve oldukça uzundur. Ka-
buklu meyve tabladan itibaren genişlemek-
te ve daha sonra daralarak küt bir uç ile son 
bulur. Kabuk parlak kahverenkli, ortalama 
1.3 mm kalınlıkta ve 24.45 mm uzunluk, 
14.93 mm genişliktedir. İç meyve kabuk 
şekline uyum sağlamış, üzeri kahverenkli, 
kalınca zar ile kaplıdır. İç meyvenin göbek 
boşluğu oldukça büyüktür. İç randımanı 
yüzde 48-49 ve yağ oranı yüzde 57-62’dir. 
530 - 620 adet kabuklu fındık 1 kilogram 
gelmektedir. Zurufları boru şeklinde meyve 
boyunun 2,5 katı büyüklükte ve daha çok 
üçlü çotanak oluşturmaktadır.

c. Değirmendere Fındığı: Taze olarak 
tüketilen, iri, kalın kabuklu, turfanda ve çok 
lezzetli bir fındık çeşidi olup daha ziyade İz-
mit civarında yetiştirilir. İç meyve randıma-
nı yüzde 47-48 yağ oranı yüzde 52-56’dır. 
520 - 590 adet kabuklu fındık 1 kilogram 
gelmekte olup zurufları oldukça uzun ve 
meyve boyunun iki katı büyüklüktedir. 

Türk fındığı kalite 
açısından Giresun 
ve Levant olmak 
üzere ikiye ayrılır:
Giresun Kalite: Giresun ilinin tamamında 
yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok 
Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon 
ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve 
Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul 
fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli 
fındıklarıdır. Dünyadaki fındık çeşitleri içinde 
en yüksek oranda zar atan fındıktır.

Levant Kalite: Giresun kalite fındığın 
üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde 
üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. 
Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, 
Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant 
Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar 
Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı 
içermesine rağmen diğer ülkelerde 
yetiştirilen fındıklardan 
genellikle daha yüksek 
yağ oranına sahip olup, 
tat bakımından 
da üstün 
niteliktedirler.
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Sonbahar aylarında fındık 
ağaçlarına zarar veren 
hastalıklardan olan ‘fındık 
bakteriyel yanıklığı’, tedbir alınmaz 
ise üreticilere büyük zararlar 
verebiliyor. Bu zararları en aza 
indirmenin yolu ise Tarım, Gıda 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
belirlediği mücadele yöntemlerini 
uygulamaktan geçiyor. 

BAKTERİYEL YANIKLIK 
ÜRÜN KAYBINA NEDEN OLUYOR

F
ındık bitkisinin önemli hastalıkların-
dan olan fındık bakteriyel yanıklığı 
hastalığına neden olan bakteri; ya-
ralar ve yapraklar üzerindeki açık 

stomalar (gözenekler) yoluyla bitkiye girer. 
Kanserli dokularda ve enfekteli tomurcuklar-
da canlılığını sürdürür. Bakteri bitkiden bitkiye 
yağmur, rüzgâr ve budama aletleri ile yayılır. 
Genç ağaçlar uygun olmayan çevre koşulların-
da, yüksek taban suyu, elverişsiz toprak yapısı, 
topraklardaki besin maddesi noksanlığı ve yapı-
lan kültürel işlemlerin eksikliği sonucu bakteri-
yel yanıklığa karşı duyarlı olurlar.

Hastalık tomurcukları kurutuyor
Hastalık fındık bitkisinde tomurcuk, yaprak, 
dal, gövde ve bazen de zuruf ve meyvede zarar 
yapar. Özellikle yaprak ve çiçek tomurcukla-
rı hassastır. Önce en dıştaki tomurcuk pulları 
enfekte olur, daha sonra bakteri tomurcuğun 
içine hareket eder. Enfekteli tomurcuklar ya ta-
mamen ölür ya da kısmen zarar görür. Bakteri 
ile bulaşık olan tomurcuklar yazın kısmen veya 
tamamen açılabilir. Bu tomurcuklardan gelişen 
sürgünler enfekteli olarak çıkarlar.     
Yapraklar üzerindeki lekeler, yuvarlak veya 
düzensiz bir şekilde görülürler. Lekelerin 
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çapları genellikle 1-2 mm’dir. Yeni oluşan 
lekeler donuk, sarımsı yeşil renkte olup, za-
manla kırmızımsı kahverengine dönüşebilir. 
Enfekteli dallar ise dışarıdan kurumuş gibi 
görünür. Yapraklar bu dallar üzerinde kıvrıla-
rak kurur. Dallardaki lezyonları tespit etmek 
güç olabilir, fakat yakından kontrol edildiğin-
de, kabuğun hafifçe çökük ve kırmızımsı mor 
bir renk aldığı görülür. Kabuk kaldırılırsa iç 
kısmındaki dokuların küçük lekeler şeklinde 
kırmızımsı kahverengine dönüştüğü görülür. 
Gövde de yaraların oluşumu, hastalığın en 
önemli evresi olup; genellikle dört yaşına 
kadar olan ağaç gövdelerini kuşatır ve onla-
rın ölümlerine neden olur. Zuruf üzerindeki 
lekeler 1-2 mm çapında yuvarlak veya çe-
şitli şekillerde, koyu kahverengi veya siyah 
renkte görülür. Lekeler başlangıçta yüzeysel 
olup zamanla çukurlaşır ve sertleşir. Meyve 
kabuğu üzerindeki lekeler 1 mm çapında, 
yüzeysel, genellikle yuvarlak veya değişik 
şekillerde ve koyu kahverengidir. Tomur-
cukları, sürgünleri, dalları ve hatta ocakları 

Kültürel Önlemler 
• Hastalıkla bulaşık ağaçlardan çoğaltım 
materyali alınmamalı,
• Gübreleme ve toprak işlemesi zamanında 
ve tekniğine uygun yapılmalı,
• Taban suyu yüksek, su tutan yerlerde 
bahçe kurulmamalı,
• Hastalıklı bahçelerde budama yaz ve kış 
aylarında yapılmalı,
• Hastalıklı sürgünler ve dallar enfekteli 
kısmın 60–100 cm altından kesilerek 
bahçeden uzaklaştırılmalı ve bunlar yakılarak 
imha edilmeli,
• Budamada kullanılan aletler bir ocaktan 
diğerine geçerken yüzde 10’luk çamaşır 
suyuna daldırılarak dezenfekte edilmelidir.

Kimyasal Mücadele
Fındık ağaçlarının hastalığa en hassas olduğu 
dönemler olan hasat sonu, yaprakların 
döküldüğü sonbahar ayları ve ilkbaharda 
olmak üzere her yıl yüzde 1’lik Bordo 
Bulamacı ile üç ilaçlama önerilmektedir:

1. İlaçlama: Hasattan sonra, sonbahar 
yağışları başlamadan önce ağustos sonu 
veya eylül başında,
2. İlaçlama: Sonbahar sonunda yaprakların 
yüzde 75’inin döküldüğü dönemde,
3. İlaçlama: İlkbaharda yaprak tomurcukları 
patlamaya başladığı dönemde, rüzgârsız 
havalarda ve ağacın her tarafına ilaç gelecek 
şekilde yapılmalıdır.
Hakkındaki Yönetmelik”, Kanundan 6 yıl 
sonra yayımlanan, 06 Temmuz 1989 tarih ve 
89/14313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe girmiştir. 

HAstALIKLA mÜcADELE 

kurutmakta olan bu hastalık  ekonomik ürün 
kaybına neden olmaktadır. 

Ağaç tamamen kuruyor
Fındıklarda bakteriyel yanıklığa Xantho-
monas campestris pv. Corylina’nın sebep 
olduğu ilk olarak ABD’de bildirildi.. Xac 
tomurcuk ölümü, yapraklarda ve zuruflar-
da lekelenme, sürgünlerde nekroza sebep 
oluyor.  Kısmi olarak zarar görmüş tomur-
cuklardan bir sonraki yıl çıkan sürgünler 
de enfekteli olduğu görüldü. Özellikle genç 
ağaçlarda tüm gövdeyi çepeçevre kuşatan 
kanserler nedeniyle ağaç tamamen kuru-
yor. Bu hastalık nedeniyle en fazla kayıp, 
1-4 yaşındaki bahçelerde oluşmaktadır. 
Daha yaşlı bitkilerde ender olarak ölüm 
olayı meydana gelmekte, ancak çok sayıda 
tomurcuk zarar gördüğünden verim kaybı 
yüzde 1-10 arasında değişiyor. Fransa’da 
bu hastalık nedeniyle 1975’den bu yana 
250 binden fazla ağacın tahrip olduğu bi-
liniyor.

Çalışmalar sürüyor
Bakteriyel hastalık etmenlerinin tanısı,  biyo-
lojisi ve mücadelesine ilişkin İtalya, İspanya, 
Yunanistan ve ABD gibi oldukça büyük fındık 
plantasyonlarına sahip ülkelerde kapsamlı ça-
lışmalar yürütüldü. Türkiye’de ise 1971-1972 
yılları arasında Samsun Bölge Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü tarafından Karadeniz Böl-
gesinde bir çalışma yapılmış ve fındıklarda dal 
ve yaprak kurumalarına sebep olan bakteriyel 
etmenin Xac olarak tanısı yapılmıştır. Bu ça-
lışmanın üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti. 
Ancak fındık plantasyonlarında Xac’ın şu an 
mevcut durumunu ortaya koyacak kapsamlı 
bir anket çalışması tekrar yürütülmedi. 
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Türkiye genelinde 26 tane bulunan 
Kalkınma Ajansları’nın asıl görevi 
kamu, özel sektör ve Sivil Toplum 
Kuruluşları arasında işbirliğini 
destekleyerek yerel potansiyelin 
açığa çıkmasını sağlamak. Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı da 
bölgenin gelişmesi için çalışıyor. 

DOKA, BÖLGEYE
KATKI SAĞLIYOR
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K
üreselleşme olgusu dünyada bir-
çok şeyi değiştirdi.  Yeni dünya 
düzeninin yeni teması artık kü-
resel rekabet... Küresel rekabette 

avantaj elde etmek, farklılaşmak ve yatı-
rımcılar için en cazip koşulları sunmak gibi 
unsurların önemi arttı ve bu gibi unsurları 
tesis etmek bölgeler açısından adeta bir zo-
runluluk olarak algılanıyor. Bu yeni süreçte 
bölgeler giderek öne çıkan aktörler oldu ve 
bölgesel/kurumsal yapılanmalar olan Bölge-
sel Kalkınma Ajansları küresel rekabetin bir 
aktörü konumuna geldi. Kalkınma Ajansları 
bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve 
bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet 
Planlama Teşkilatı
(DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk 
kamu kuruluşları şeklinde tanımlanıyor. Kal-
kınma Ajansları’nın asıl görevi kamu, özel 
sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında 
işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin 
açığa çıkmasını sağlamak. Türkiye genelin-
de her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 
adet Kalkınma Ajansı mevcut. 

AB yolunda Kalkınma Ajansları 
oldukça önemli
Bölgedeki aktörler arası işbirliği ve eşgüdü-
mü sağlama gibi faaliyetleri üstlenen Kal-
kınma Ajansları özellikle 1990’lardan sonra 
yaygınlaştı. Küresel rekabet ve Kalkınma 
Ajansları ilişkisi, Türkiye açısından yenilik 
arz ediyor. Avrupa Birliği bölgesel politikası-
nın 2007-2013 ve 2013-2019 yılları arasında-
ki öncelik alanlarından biri rekabet gücünün 

artırılması olacak. Avrupa Birliği’nin bunun 
için 58 milyar Euro’luk bir kaynak ayırdığı 
biliniyor. Bu süreçte bölgelerin ve kentlerin 
cazibesini artırma, yenilik, girişimcilik ve 
bilgi ekonomisinin büyümesini destekleme 
ve daha fazla ve daha iyi iş alanları yarat-
ma kavramları öne çıkacak. AB’ye üye olma 
konusunda ciddi adımlar atan Türkiye için 
Kalkınma Ajansları ayrı bir öneme sahip. 

Her bölgenin orijinalitesinden 
faydalanılıyor
Kalkınma Ajansları’nın organizasyon yapısı 
Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel 
Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri olmak 
üzere dört unsurdan oluşuyor. Ajanslar’ın 
mali kaynaklarının büyük kısmı ise merkezi 
bütçeden aktarılan ödeneklerden oluşuyor. 
Geri kalan kısım ise Ajansın görev alanı içe-
risinde yer alan Belediyeler, İl Özel İdareleri 
ve Ticaret Sanayi Odaları’nın bütçelerinden 
aktarılan kurum paylarından oluşuyor. Kal-
kınma Ajansları her bölgenin kendi şartlarını 
dikkate alarak bölgesel kalkınma politikası 
üretiyor ve yatırımların yönlendirilmesinde 
bir araç olarak kullanılıyor. 

Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonu sağlıyor
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ramazan Güven, Kalkınma Ajansları’nın, 
kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) 
mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, 
hızlı karar alıp uygulayabilen, merkezi ve ye-
rel idarelerin yanı sıra, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getiren, tek-
nik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, 
destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak 
faaliyet gösteren kalkınma birimleri olduğu-
nu söyledi. Güven, Kalkınma Bakanlığı’nın 
ajansların ulusal koordinasyonu kapsamın-
da ajanslara plânlama, programlama ve 
projelendirme konularında rehberlik yaptı-
ğını ve ajansların işlevlerini etkili ve verimli 
olarak yerine getirebilmesi için merkezî dü-
zeyde işbirliği ve koordinasyonu sağladığını 
vurguladı. 

Desteklenen projelerin toplam 
büyüklüğü 779 Milyon TL
Müsteşar Yardımcısı Ramazan Güven, Kal-
kınma Ajansları’nın kamu tüzel kişiliğine sa-
hip kamu kurumları olduğunu aktararak, şu 

Ramazan Güven 
Kalkınma Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı 

KürEsEL rEKABET vE 
KALKınMA AjAnsLArı 

iLişKisi, TürKiYE 
AçısınDAn YEniLiK Arz 

EDiYOr. AvrupA BirLiği 
BÖLGEsEL pOLiTiKAsının 
2007-2013 vE 2013-2019 

YıLLArı ArAsınDAKi 
ÖncELiK ALAnLArınDAn 
Biri rEKABET Gücünün 

ArTırıLMAsı OLAcAK. 
AvrupA BirLiği’nin 

Bunun için 58 MiLYAr 
EurO’LuK Bir KAYnAK 

AYırDığı BiLiniYOr.

Kalkınma ajanslarının destek uygulaması yürüttükleri 2008-2015 dönemine ilişkin bilgilere destek türleri bazında 
yukarıda yer verilmiştir. 2016 yılı için ilan edilen destek uygulamaları henüz ilan yahut değerlendirme aşamasında 
olduklarından tabloya dâhil edilmemiştir.
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779 Milyon TL’dir. Güdümlü Proje desteği 
kapsamında 13 projeye yaklaşık 53 Milyon 
TL kaynak tahsis edilmiş olup söz konusu 
projelerin toplam bütçe büyüklüğü 102.6 
Milyon TL’dir. Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında 724 başvuru alınmış, başarılı 
bulunan 238 projeye 14.5 Milyon TL kay-
nak tahsis edildi. Teknik destek kapsamında 
bin 765 başvuru alınmış, başarılı bulunan 
798 projeye 4.2 Milyon TL destek sağlandı. 
2016 yılında proje desteklerine 477 milyon 
TL kaynak tahsis edilmesi öngörülüyor. Kâr 
amacı güden ve gütmeyen tüm idarelere yö-
nelik kullandırılacak bu desteklerin yaklaşık 
417 milyon TL’sinin proje teklif çağrılarına, 
60 milyon TL’sinin diğer destek programla-
rına aktarılacağı öngörülüyor.”

Destek, bölge planı ile uyumlu 
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordi-
nasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
19’uncu maddesi uyarınca her yıl Kalkınma 
Bakanlığı bütçesinde Kalkınma Ajansları’na 
aktarılmak üzere ödenek koyulduğunu ifa-

de eden Ramazan Güven, “2016 yılında 
Kalkınma Ajansları’na merkezi bütçeden 
496 milyon TL kaynak tahsis edildi. Destek 
uygulaması her bir Kalkınma Ajansı tara-
fından ulusal plan ve programlar ile bölge 
planı ile uyumlu olarak bölgesel önceliklere 
göre duyuruluyor ve uygulanıyor. Bu çerçe-
vede kalkınma ajansları, iktisadi ve sosyal 
kalkınmaya yönelik pek çok başlıkta destek 
sağlıyor. Bu başlıklar arasında; bilgi ve ileti-
şim teknolojileri, yaratıcı endüstriler, temiz 
üretim, yenilenebilir enerji ve turizm ile ço-
cuklar, gençler ve sosyal içerme yer alıyor” 
diye konuştu. 

2014-2023 yılları arasında plan 
hazır
2010 yılında kurulan Doğu Karedeniz Kal-
kınma Ajansı (DOKA), bölgenin gelişmesi 
ve kalkınması için çaba gösteriyor. 2010-
2013 yıllarında uygulamaya konulan Doğu 
Karadeniz Bölge Planı’ndan sonra 2014-
2023 yılları arasında bölgenin gelişmesi 
için yeni bir plan hazırlayan DOKA, 2014-
2023 TR90 Bölge Planı, Doğu Karadeniz 

√  Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan
doğrudan finansman desteği 
√  Doğrudan faaliyet desteği 
√  Güdümlü proje desteği 
√  Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği
√  Teknik destekler (Planlama Çalışmaları, 
Plan Uygulamaları, 
Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, 
Eğitim ve Danışmanlıklar)

Kalkınma 
Ajansları’nın 
sağladığı destekler

açıklamalarda bulundu: “Destekler Kalkın-
ma Bakanlığı eliyle değil, doğrudan kalkın-
ma ajansları tarafından kullandırılıyor. 2015 
yılında tüm kalkınma ajansları; Proje teklif 
çağrısı usulü kapsamında 5 bin 139 başvu-
ru almış, başarılı bulunan bin 296 projeye 
yaklaşık 449 milyon TL kaynak tahsis edildi. 
Desteklenen projelerin toplam büyüklüğü 
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japonlar yatırım için Doğu Karadeniz’de

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik ve 
ticari potansiyelini, yatırımcılara sunduğu 
avantajları, bölgede planlanan önemli projeleri 
anlatmak ve bölgeye Japon yatırımcı ve 
iş adamlarını bölgeye çekmek için Japon 
Dış Ticaret Teşkilatı’nı (JETRO) ağırladı. 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin her yönden 
geliştirilmesi ve 2023 vizyonuna hazır hale 
getirilmesi amacıyla Dünya’nın birçok 
ülkesiyle önemli işbirlikleri kurduklarını ifade 
eden DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay 
Kaldırım, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 
olarak bölge illerimiz olan Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Rize, Ordu ve Trabzon’un 
kalkınması amacıyla çeşitli stratejiler ve 
hedefler belirledik. Bu hedefler doğrultusunda 
bölgemizin her açıdan kalkınması için ciddi 
projeler ve işbirlikleri geliştiriyoruz. Dünya ile 
örtüşecek, bölgenin isteklerini ve taleplerini 
iyi analiz eden ve o doğrultuda stratejiler 
geliştiren bir perspektif ortaya koyuyoruz” 

diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu’nun bölgemiz için 
çizdiği vizyon doğrultusunda turizm ve 
ekonomik alanlarda çeşitlilik sağlamak, 
pazarı çeşitlendirmek, yeni pazarlara açılmak 
ve bölgeyi her anlamda geliştirmek için 
projeler ürettiklerini dile getiren Genel 
Sekreter Kaldırım, “JETRO ile de bu anlamda 
yapacağım işbirlikleri bölgemiz için önem araz 
ediyor” dedi. 

İşbirliği sürecek
JETRO Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya 
Başkanı Yasuyuki Murahashı, İş Geliştirme 
Direktörü Makoto Nakamura ve Dış Ticaret 
Uzmanı Nesrin İşcan ile yapılan görüşmede 
DOKA’nın tanıtımı, bölgenin yatırımcılara 
yönelik ekonomik potansiyeli ve avantajları 
hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Özellikle 
bölgenin tarım sektöründe öne çıkan ürünleri 
fındık ve çay, balıkçılık sektörü, lojistik altyapı 
ve avantajlar, bölgenin güvenli yatırım ortamı, 
bölgenin dış ticaret potansiyeli, eğitim, bölgede 
gerçekleştirilen önemli altyapı projeleri, vizyon 
projeler ve bölgenin turizm potansiyeli konuları 
masaya yatırıldı. Bölge ile Japonya arasındaki 
dış ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi 
konusunun öneminin vurgulandığı 
görüşmede;Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 
Japonya’ya sadece fındık ve salyangoz 
ihracatının yapıldığı belirtilerek, Japonya ile 
bölgemiz arasında ticaret hacminin artırılması, 
ihraç ürünlerin çeşitlendirilmesi, Japonya 
ile bölgemiz arasında ikili iş görüşmelerinin 
yapılması, Japon yatırımcıların bölgeye yatırım 
yapmaları, turizm alanında işbirliği, teknoloji 
transferi ve katma değeri yüksek ürünlerin 
üretimi konularında JETRO yetkileri ile fikir 
birliğine varıldı. 

Bölgesi’nin sosyal, çevresel, ekonomik, 
mekânsal ve kültürel öncelikler etrafında 
öngördüğü kalkınma modeli ve bu modele 
göre tasarlanan gelişme eksenleri, amaçlar 
ve stratejilerden oluşuyor. Plan, kapsamı 
itibarıyla hem mevcut durumu yansıtan 
güncel bir referans hem de kamu, özel sek-
tör ve sivil toplum kesimlerinin karar ve 
uygulamaya yön verecek bir politika bel-
gesi. TR90 Bölgesi’nin turistik cazibesi, son 
yıllarda geleneksel kitle turizmine alternatif 
bir yeşil hat olarak yükseliyor. Doğu Kara-
deniz Turizm Master Planı’nda, Bölge yay-
laları etrafında şekillendirilen “yeşil turizm” 
inisiyatifinin, Bölge’de kırsal kalkınma 
göstergeleri ve tersine göç üzerinde etki-
li olması bekleniyor. Bölge coğrafi yapısı 
ve doğal zenginlikleriyle yayla turizmi, kış 
turizmi, kruvaziyer (yat) turizm, kamp ve 
karavan turizmi, doğa yürüyüşü, rafting ve 
kano, jeep safari, kuş gözlemi, yamaç pa-
raşütü, avcılık, atlı doğa yürüyüşü ve dağ 
tırmanışı gibi turistik alanlarda uzmanlaş-
ma ve rekabet gücü edinecek kapasiteye 
sahiptir.

DOKA’nın sorumlu olduğu iller
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İ
hracatta 14 ayın ardından Şubat ayın-
da yakalanan yükseliş performansı, 
Mart ayında da gücünü korudu ve 
TİM’in açıkladığı son ihracat rakam-

larına göre Mart ayı ihracatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 11,5 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 
çeyreğinde toplam ihracat geçen yılın aynı 
dönemine halen düşük seyrediyor olsa da 
Mart ayında ihracatta kilo bazında yüzde 
10,9 oranındaki artış dikkat çekiyor. Diğer 
yandan Mart ayı ihracatındaki parite etki-
si de 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bu rakam, uzun bir aradan sonra paritenin 
etkisinin pozitif gerçekleştiğini de ortaya 
koyuyor. 
Sektörel bazda en fazla ihracatı 2 milyar 
dolar ile yine otomotiv endüstrisi yapar-
ken, bunu 1,5 milyar dolarlık ihracatla hazır 
giyim ve konfeksiyon ile 1,2 milyar dolarlık 
ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörleri izliyor.

Fındık sezonu ılımlı ilerliyor
Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük 
kısmını elinde bulunduran Türkiye’nin 
2015-2016 fındık ihraç sezonunun yedinci 

ayındaki ihracat rakamı ise 1 milyar 610 
milyon dolara ulaştı. Karadeniz Fındık Ma-
mulleri ve İhracatçıları Birliği rakamlarına 
göre 1 Eylül 2015 tarihinde başlayan 2015-
2016 fındık ihraç sezonunun ilk yedi aylık 
döneminde standart naturel iç fındığın ken-
tali (100 kilogramı) ortalama 854 dolardan 
işlem görürken, 1 Eylül 2015-31 Mart 2016 
tarihlerinde 168 bin 292 ton fındık ihraç 
edildi ve karşılığında 1 milyar 610 milyon 
212 bin 179 dolar gelir sağladı. İhracatın 
131 bin 134 tonu AB ülkelerine yapılırken, 
AB dışındaki Avrupa ülkelerine 9 bin 894 
ton, denizaşırı ülkelere 18 bin 440 ton ve 
diğer ülkelere ise 8 bin 824 ton fındık ih-
racatı gerçekleştirildi. Türkiye, geçen sezo-
nun aynı döneminde 144 bin 111 ton fın-
dık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 782 
milyon 215 bin 494 dolar girdisi sağlamıştı. 

AB ihracatı artıyor
Türkiye genel ihracat rakamlarına göre 
Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 
beş ülke Almanya, İngiltere, Irak, İtalya 
ve ABD olurken, Almanya’ya ihracat yüz-
de 12,4, İngiltere’ye yüzde 4,8, İtalya’ya 
ise yüzde 15,4 artış gösterdi. Ayrıca Mart 

Fındık ihracatı 
ılımlı seyrini 
koruyor 

TİM verilerine göre Mart ayında 
yüzde 2,6 artış gösteren ihracat, 
geçtiğimiz yıl yaşanan düşüş 
eğiliminin tersine döndüğünü ve 
yükseliş trendinin süreceğini ortaya 
koyuyor. Bununla birlikte, sezonun 
yedinci ayında fındık ihracatı da 
miktar bazında artış eğilimini 
korumaya devam ediyor.  
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ayında en fazla ihracat yapılan 30 ülke ara-
sında, en yüksek ihracat artışı gerçekleşen 
ülke yüzde 53,9 ile Hollanda oldu. İkinci sı-
rada ise ambargonun kalkmasının ardından 
yüzde 44,2 artış ile İran yer alıyor.
En fazla ihracat yapan ilk 10 ile bakıldığın-
da da İstanbul’un yüzde 3,4, Bursa’nın yüz-
de 4,8, İzmir’in yüzde 5,4, Gaziantep’in yüz-
de 14,1, Manisa’nın yüzde 19,2, Denizli’nin 
yüzde 5,3 ve Hatay’ın yüzde 1,9 ihracat 
artışı yakaladığı görülüyor.

ihracatçının motivasyonu da 
yükseliyor
Mart ayı ihracat rakamlarını yazılı bir açık-
lama ile değerlendiren TİM Başkanı Meh-
met Büyükekşi, yükselişini sürdüren ihracat 
verilerinin ihracatçılar adına motivasyon 
sağladığının altını çizerken, bu başarının 
sürmesi için yurt dışı temaslarını artırdık-
larını ve yeni pazarlar için önemli adımlar 
attıklarını vurguladı.
“2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 
Başkanlığında bugüne kadar altı ülkeye 
ziyaret gerçekleştirdik. İhracatçılar olarak 
bu ziyaretlerde hem ülkemiz potansiyelini 
anlattık, hem de gittiğimiz ülkeleri yeniden 
keşfettik” diyerek devam eden Büyükekşi, 
ABD’nin “Ulusal İnovasyon Stratejisi”ni 
1945-1950 yıllarında ortaya koyduğunu 
anımsattı ve “ABD ekonomisi, bugünkü 
konumuna geçtiğimiz yüzyıl boyunca Ar-
Ge’ye, inovasyona, girişimciliğe yatırım 
yaparak geldi. Bizim önümüzde bir yüzyıl 
daha bekleyecek zamanımız yok. Goldman 
Sachs tarafından yapılan en büyük piya-
sa değerine sahip şirketler sıralamasında, 
2005 listesindeki ilk 20 büyük şirketin sa-
dece beşi 2015’te de yer buldu. 2015’te 
dünyanın en büyük 20 firması olarak listeye 
girenlerin sekizi Apple, Facebook, Google 
gibi İnternet ve bilgisayar şirketlerinden 
oluşuyor. Dünyanın perakende devi Wal-
Mart artık listede bile değil. Bu durum, tek-
noloji konusunda çağı yakalayan şirketlerin 
liderliğe oynadığını bir kez daha bizlere ka-
nıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya artık start-up’ları 
konuşuyor
Büyükekşi, asırlık petrol, elektrik, otomo-
tiv ve perakende sektörü şirketlerine sahip 
olan ABD’de son 30 yıla damgasını vuran 
start-up şirketlerinin büyük başarılar ortaya 
koyduğunu da vurguladığı açıklamasında, 
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“Start-up şirketlerine en iyi örneklerden biri 
hiç şüphesiz 20 yılda 390 milyar dolar piya-
sa değerine ulaşan Google’dır. Türkiye’de 
ise girişimcilik ekosistemi henüz yeni yeni 
oluşuyor. Buna rağmen, 15 yılda 589 mil-
yon dolar değere ulaşan yemeksepeti.com 
gibi bazı firmalarımızın başarı hikâyeleri 
bizlere umut veriyor. Girişimcilik ve ino-
vasyon alanında gerçekleştirdiğimiz çalış-
malarla bu başarı hikâyelerinin artarak de-
vam edeceğine inanıyoruz. Bugün ABD’de, 
önde gelen üniversitelerin matematik, mü-
hendislik gibi bölümlerinin başında Çinli, 
Hindistanlı akademisyenleri görüyoruz. Biz 
de yakın coğrafyanın dahi çocuklarını ülke-
mize çekerek Türkiye’yi bir fırsatlar ülkesi 
haline getirebiliriz” dedi.

4,5G, ekonomiye büyük katkıda 
bulunacak
TİM Başkanı Büyükekşi, açıklamasında 1 
Nisan itibarıyla tüm Türkiye’de kullanılma-
ya başlanan 4.5G teknolojisine de değine-
rek, “Türkiye, 1998’de 2G ile 2009’da da 
3G ile tanışmış bir ülke. Bugün itibarıyla, 
dünyada bir ilk olan 4.5G’ye geçişin heye-
canını yaşıyoruz. 4.5G ile beraber mobil İn-
ternet 12 kat daha hızlı olacak. Bu gelişme 
ekonomimize de büyük katkılar sunacak. 
Geniş bant erişimindeki her yüzde 10’luk 
artış, ülkelerin GSYİH’lerine yüzde 1-1.5 
oranında büyüme sağlıyor. Bu veri dikka-
te alındığında, 4.5G’nin ülkemize etkisinin 
olumlu olacağı çok açık” değerlendirme-
sinde bulundu.

2016 FınDık iHrAÇ 
seZonunun ilk yeDi 
AyınDA sTAnDArT 
nATurel iÇ FınDıĞın 
kenTAli orTAlAmA 
854 DolArDAn iŞlem 
GÖrÜrken, 1 eylÜl 
2015-31 mArT 2016 
TAriHlerinDe 168 Bin 
292 Ton FınDık iHrAÇ 
eDilDi.
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G
iresun, Anadolu’nun kuzeydo-
ğusunda, yeşille mavinin kucak-
laştığı Karadeniz’in önemli kent-
lerinden birisidir. Şehir, denize 

doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer alır. 
Yarımadanın karşısında Karadeniz’in tek 
adası olan Giresun Adası (Aretias) kentin bir 
kolyesi gibi durur. Tarihi, coğrafi güzellikle-
riyle dikkatleri üzerine çeken Giresun’un fın-
dığı kadar çeşitli ilçelerinde yer alan evleri 
de ünlüdür. Tarihin izlerini taşıyan bu evler 
mimari yapılarıyla 19’uncu yüzyılın tüm ihti-
şamını gözler önüne seriyor. 

İlçelerin kendilerine özgü yapı 
tipleri mevcut
Giresun limanından Avrupa ülkelerine fındık 
ihracına paralel olarak, 19’uncu yüzyılın or-
talarından itibaren ticaretin getirdiği canlılık, 
Giresun’da yeni bir yaşam tarzı ve buna uy-
gun bir konut tipinin ortaya çıkmasına neden 
olduğunu aktaran Celal Bayar Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar, 
şöyle devam etti: “Özellikle ticareti büyük 
oranda elinde bulunduran varlıklı kesim, bu-
günkü adıyla Zeytinlik Mevkii olarak bilinen 

Gündem

Tarihin izlerini taşıyan Giresun 
evleri, 19’uncu yüzyılın tüm 
ihtişamını gözler önüne seriyor. Bu 
evlerin mimari yapısı bozulmadan, 
doğru restorasyonlarla geleceğe 
taşınması oldukça önemli. 

TARİHE TANIKLIK EDEN
GİRESUN EVLERİ
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Gogora Mahallesinde yeni bir yaşam alanı 
oluşturmuşlardır. Dar sokaklardan oluşan 
Zeytinlik mevkiinde inşa edilen konutlar; 
taşlık, şenlik, çamaşırlık, sarnıç, çeşme, 
kuyu, müştemilat gibi birimleriyle komp-
leks yapı şeklinde tasarlanmıştır. Burada 
yer alan konutlar meyilli bir alan üzerine 
konumlandırıldığından her biri doluluk – 
boşluk oranları dikkate alınarak birbirlerinin 
manzarasını kesmeyecek şekilde sıralan-
mıştır. Giresun genelinde bakıldığında özel-
likle cephe düzenlemesi bakımından il ve 
ilçe merkezlerinde kendine özgü yapı tipleri 

ortaya çıkmıştır. Giresun İl merkezinde yer 
alan konutlar tip yapı mantığı ile inşa edil-
miş olup, daha önce belirlenen birkaç yapı 
tipi dışında başka bir arayışa girilmemiştir. 
Plan bakımından iç sofalı ve köşe sofalı plan 
tipi tercih edilmiştir. İç sofa planlı evlerde 
merdiven, ya simetri ekseni üzerinde ya da 
simetri ekseninin bir tarafında yer alır. Yine 
il merkezinde yer alan bu yapılarda üst kata 
çıkılan merdivenin üzerinde kalan boşluk ile 
çatı arasında, başka bölgelerde örneği bu-
lunmayan ve yörede çatı piyesi olarak anı-
lan bir kiler bölümü yer alır.”

Dışa kapalılıktan bahsetmek söz 
konusu olamaz
Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar, geleneksel 
Türk evlerinde her odanın; ocak, sedir, pey-
ke, raf, yüklük gusülhane, niş gibi birimleriy-
le bir ailenin tek başına yaşayabileceği şekil-
de düzenlendiğini belirtti. İltar, “Bu nedenle 
odalarda mahremiyet ve dışa kapalılık söz 
konusudur. Giresun il merkezinde yer alan 
konutlarda ise odalarda yüklük, sedir, raf, 
gibi birimlerin olmadığı, ocağın ise sadece 
bir odada yer aldığı görülür. Bu odaların en 
önemli özelliği ise sofaya açılan kapılarının 
dışında, diğer odalara açılan ikinci bir ka-
pısının yer almasıdır. Bu nedenle Giresun 
evlerinde dışa kapalılıktan bahsetmek söz 
konusu olamaz. Bunun da ev içerisinde ya-
şanılan kültür ile alakası söz konusudur” diye 
konuştu. İltar, şunları söyledi: “Giresun’da 
her ilçenin kendine özgü bir ev tipi vardır. 
İl merkezinin, Tirebolu’nun, Görele’nin, 
Şebinkarahisar’ın evleri özellikle cephe dü-
zenlemesi ve plan tipi itibarı ile birbirlerin-
den farklıdır. Zeytinlik Mevkii evlerindeki 
çatı arası katı konut mimarisinde başka ör-
nekleri bulunmayan plan elemanlarıdır. Ti-
rebolu’daki ara kat kilerli evlerin yine konut 
mimarisinde başka örneği yoktur. Tirebo-
lu’daki evler içinde yaşayanların sosyal du-
rumuna göre üç farklı tipte, Görele’dekiler 
ise 3 farklı tipte inşa edilmiştir. Şebinkarahi-
sar’daki sofa çıkmalı evlerin bağdadi kat ve 
köşe silmeleri ile saçakları buradaki evlerin 
en belirgin özelliklerindendir.”

Balkonlar üç tipe ayrılıyor
İl merkezinde yer alan konutlarda cephe dü-
zenlemesi bakımından üç farklı tip kullanıldığı, 
bunlardan ilkinin ve en çok kullanılanın “bal-
konlu cephe” tipi olduğunu ifade eden Gazan-
fer İltar, bu tipte giriş üzerinde elibelinde ya 

DAR SOKAKLARDAN 
OLUŞAN ZEYTİNLİK 

MEVKİİNDE İNŞA EDİLEN 
KONUTLAR; TAŞLIK, 

ŞENLİK, ÇAMAŞIRLIK, 
SARNIÇ, ÇEŞME, KUYU, 

MÜŞTEMİLAT GİBİ 
BİRİMLERİYLE KOMPLEKS 

YAPI ŞEKLİNDE 
TASARLANMIŞTIR.
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Giresun ilindeki Tescilli ev sayısı

bir yeri olup, özellikle kapı tablaları ve söveler, 
süslemenin en yoğun görüldüğü noktalardır. 
Bahçe kapısı, giriş kapısı ve oda kapısı şek-
linde görülen kapılar; tabla düzenlemesi ve 
süsleme bakımından çeşitlilik gösterir. Bahçe 
kapıları söve düzenlemesi bakımından düz, 
sütunce şeklinde ve kare ayak şeklinde; süsle-
me bakımından S kıvrımlı, C kıvrımlı ve bakla-
va dilimi motifli kapılar şeklinde gruplandırılır. 
Oda ve giriş kapıları ise tabla düzenlemesine, 

da sütunla taşınan bir balkon yer aldığını söy-
ledi. İltar, şöyle devam etti: “Balkonlar ahşap, 
metal ya da taş olmak üzere üç tip gösterir. 
İkinci cephe tipi ise “direk ya da sütunlu kat 
çıkmalı cephe” tipleridir. Bu tipteki cepheler-
de üst kat komple çıkma yapar ve bu çıkmalar 
dört ya da altı adet ayakla taşınır. Üçüncü tip 
cepheler ise “düz cephe” olarak adlandırdığı-
mız cephelerdir ki bu tipte çıkma ya da balkon 
görülmez. Giresun evlerinde kapıların önemli 
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Giresun evlerinde Da Vinci izleri
Giresun’dan 19. yüzyılda fındık ticareti yapan 
gemilerle Fransa’nın Marsilya kentinden 
getirilen malzemeler de kullanılarak inşa 
edilen Zeytinlik semti evleri, “Rönesans”ın 
izleri taşıyor. Evlerin pencerelerinin, Rönesans 
döneminin simge sanatçısı Leonardo da 
Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” freskindeki 
Hazreti İsa’nın arkasında kalan penceredeki 
gibi altın oran kullanılarak yapıldığı tespit 
edildi. Hacı Hüseyin Mahallesi Zeytinlik 
semtindeki türkülere konu olmuş Giresun 
evleri, adeta tarih içerisinde yolculuk 
yaptırıyor. Tarihi evler 2016 turizm sezonunda 
da ziyaretçilerini bekliyor. Zeytinlik semti 
evleri ile ilgili yaklaşık 10 yıldır çalışma yürüten 
Giresun Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 
görev yapan Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar, 
evlerin yaklaşık 200 yıl önce inşa edildiğini 
bildirdi. Kentte 19’uncu yüzyılda fındık 
ticaretinin gelişmesiyle Avrupa’ya fındık ihraç 
eden bir tüccar grubu oluştuğunu anlatan İltar, 
“Genellikle Rum tebaanın oluşturduğu bu grup 
19’uncu yüzyıl boyunca Giresun’dan Avrupa’ya 
gemilerle fındık ihraç etmiş. Bu ticaret 
çerçevesinde büyük bir zenginlik hâsıl olmuş, 
bu kapsamda bu tüccar grup kendilerine 
Zeytinlik semti olarak bildiğimiz bu yörede bir 
yerleşim yeri oluşturmuşlar” dedi.

Avrupa’dan getirilen 
malzemeler kullanıldı
İltar, bölgede fındık ticareti yapıldığı 
için Giresun’dan Fransa ve Marsilya’ya 

fındık götüren gemilerin dönüşte inşaat 
malzemeleri getirdiğini ifade ederek, 
konsolosluk raporlarında bu malzemelerin 
miktarının kayıtlı olduğunu, Zeytinlik semti 
evlerinde Avrupa’dan getirilen malzemeler 
kullanıldığını vurguladı. Getirilen malzemeler 
arasında Marsilya tipi kiremitler, yer karoları, 
mobilyalar, dekorasyon ve inşaat ürünleri 
bulunduğunu belirten İltar, özellikle evlerin 
çatılarındaki kiremitlerin ilginç özelliklere 
sahip olduğunu, semtteki kiremitlerin 
tamamının Marsilya tipi kiremitle kaplı 
olduğunu kaydetti. Semtte ev bazında değil 
kent bazında planlama olduğuna dikkati 
çeken İltar, “19’uncu yüzyılda tasarlanmış bir 
bölge. Bir sıra ev vardır, bir sıra bahçe vardır. 
Burada hiçbir ev diğer evin manzarasına, 
hava sirkülasyonuna, görümüne engel teşkil 
etmez. Her evin bahçesi, çeşmesi, kuyusu, 
müştemilatı vardır” değerlendirmesinde 
bulundu.

Pencerelerdeki Altın Oran 
dikkati çekiyor
İltar, evlerin cephelerindeki en önemli 
özelliklerden birinin de pencereleri olduğunu 
vurgulayarak, şöyle konuştu: “Giresun’da 
Zeytinlik semtinde bu evleri yapan mimarlar 
‘altın oran’dan haberdardır. ‘Mimarsız 
mimarlık’ dediğimiz bir uygulama diyelim 
biz buna. Leonarda da Vinci’nin ‘Son Akşam 
Yemeği’ freskinde Hazreti İsa’nın arkasında 
kalan pencere altın oran ile yapılmıştır.”

motif düzenlemesine ve kapı tepeliklerine 
göre gruplara ayrılır. Tespit edilen tiplerin 
dışında herhangi bir arayışa gidilmez. Gire-
sun geleneksel konutlarında burgaç olarak da 
tanımlanan ferforjelere çok önem verildiği ve 
her birimin kendine özgü bir ferforje tipi ol-
duğu görülür. Ferforje uygulamaları pencere, 
balkon ve tırabzanlarda görülür ve her birinde 
ayrı bir düzenleme söz konusudur. Tırabzan-
larda, iki ucu spiralli dikey yönlü yassı metal 
çubuklardan ya da üst üste iki S kıvrımının 
yerleştirilmesiyle düzenlenen metal çubuklar-
dan oluşur.”

Konutlara yanlış müdahale 
edilmemeli
Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar, pencerelerde ya 
C ya da S kıvrımlı burgaç tipi uygulandığını ve 
balkonlarda S kıvrımlı, elips görünümlü, kalp 
görünümlü, spiralli ya da dairesel başlıklı ol-
mak üzere beş farklı uygulama görüldüğünü 
aktardı. İltar, şunları söyledi: “S kıvrımlı düzen-
lemeler görünümüne göre kendi içinde farklı 
tipler oluşturur. Giresun evlerinde bu tiplerin 
dışında herhangi bir ferforje uygulamasına gi-
dilmemiştir. Giresun evlerinde, süslemede kul-
lanılan motifler ve bunların uygulama alanları 
neredeyse bütün konutlarda aynıdır, zanaatçı 
farklı arayışlara girmez. Dış cephelerde; kat 
ve köşe silmelerinde, saçaklarda, kapı söve ve 
lentolarında, pencere söve, lento ve saçakla-
rında, korkuluk burgaçlarında, taşıyıcı sütun-
larda, bahçe ve giriş kapı kanatlarında, konut 
içinde ise; oda kapılarında, ocak yaşmakla-
rında, dolap kapaklarında ve tavanlarda süs 
unsurlarına yer verilir. Kısıtlı alanlarda görülen 
motifler, uygulandığı yüzeyin formuna göre 
belirlenir. Malzemenin işlenebilirliğine göre 
yüzeyler, uygun süsleme kompozisyonuyla 
doldurulmuştur. Yukarıda bahsedilen özellik-
leri ile sivil mimarlık araştırmalarında farklı 
bir konum ve niteliğe sahip olan geleneksel 
Giresun konutlarının yanlış müdahale ya da 
iklimsel nedenlerle her geçen gün yıprandığı 
ve yok olduğu, son zamanlarda bazı yapıların 
kamulaştırılarak onarılmaya başlandığı, ancak 
bu yapılarla ilgili yeterli bilimsel araştırmaların 
bulunmaması nedeni ile yanlış uygulamaların 
söz konusu olduğu görülmektedir. Giresun Va-
liliği tarafından bastırılan Giresun Evleri isimli 
kitap, bundan sonra yapılacak restorasyon 
çalışmalarına yardımcı olması ve geleneksel 
Giresun konutlarının, ulusal konut mimarisin-
deki yerinin belirlenmesi bakımından önemli 
bir kaynak olmuştur.”
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GİRESUN
YEMEKLERİ

Fasulye diblesi

Malzemeler:
• Yarım kg taze  
   fasulye,
• 3 adet orta boy soğan,
• 3 adet domates,
• 1 su bardağı pirinç,
• Yarım yemek kaşığı salça,
• Sıvı yağ,
• Tuz,
• Sıcak su.

Hazırlanışı: 
Pirinçleri tuzlu sıcak suda 20 dakika bekletelim ve 
daha sonra yıkayıp, suyunu süzelim.
Fasulyeleri ayıklayıp 1 cm kalınlığında keselim. 
Domatesleri rendeleyelim.
Soğanları ince ince doğrayalım ve sıvı yağda 
pembeleşene kadar kavuralım.
İçine fasulyeleri ilave edelim ve kavuralım. Sonra 
domatesleri, salçayı ilave edelim ve karıştıralım. 
Daha sonra fasulyelerin üzerini geçecek şekilde 
sıcak suyu ilave edelim ve fasulyeler yumuşayın-
caya kadar pişirelim. Yemeğin suyu azaldığında 
pirinçleri, tuzu ilave edelim. Kısık ateşte pirinçler 
suyunu çekene kadar pişirelim. Fasulye Diblesini 
ılık olarak servis yapalım.
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Kiraz tuzlusu kavurması Pancar sarması

Malzemeler:
• 2 kâse kiraz tuzlusu
• 1 adet soğan
• Tereyağı

Malzemeler:
• 4 Bağ pancar(kara mancar)
• Yarım kilo pirinç
• 1 çay bardağı sıvıyağ
• 2 kaşık salça
• Yarım demet maydonoz
• 2 orta boy soğan
• İstenilen baharatlar
• Tuz

Hazırlanışı: 
Yemeğin çok tuzlu olmaması için kiraz tuzlularını bir süre 
suda bekletmek gerekir. Kiraz tuzlularını iki defa yıkayıp 
yarım saat suda bekletip son bir defa daha yıkamak ye-
terli olacaktır. Ancak tuzunun iyi çıkması için önce çekir-
deklerini çıkarmak gerekir. Artık tuzu iyice azalan kiraz-
lar tel bir süzgüye alınarak güzelce süzülürler. Bir diğer 
tarafta tavada eritilen tereyağına incecik kıyılmış soğan 
eklenir, hafifçe kavrulur, süzülmüş kirazlar ilave edilir. 
Aslında pişmiş sayılan kirazlar, soğan ve yağla özleşene 
kadar fazla ezmemeye dikkat edilerek kavrulur. Yemek 
ılık olarak servis edilir.

Hazırlanışı: 
Büyük bir tencereye 4 su bardağı suyu koyalım ve 
kaynatıp ocaktan alalım. Kaynamış suyun içine pan-
car yapraklarını ve asma yapraklarını koyalım. Ten-
cerenin kapağını kapatıp sıcak suda 20 dakika bek-
letip yumuşatalım. Sonra süzgece alıp yaprakların 
suyunu süzelim. İçi için; bir kaba sırasıyla malzemeleri 
koyalım ve iyice karıştıralım. ( çiğ olarak kullanıyoruz) 
Pancar yapraklarının sert damar kısımlarını bıçakla 
kesip ayıralım. Çıkan parçaları tencerenin tabanına 
yerleştirelim. Her pancar yapraklarına ve asma yap-
raklarına bir tatlı kaşığı kadar kıymalı harç koyup siga-
ra böreği sarar gibi rulo şeklinde saralım. Sardığımız 
sarmaların hepsini tencereye dizelim. Geniş bir kase-
ye suyu ve domates salçasını koyup iyice karıştıralım. 
Hazırladığımız sosu sarmaların üzerinde gezdirelim.
Sarmaların üzerini kapatacak şekilde sıcak su ila-
ve edip tereyağı parçalarını yerleştirelim. Sarmala-
rın üzerine sıcağa dayanıklı bir tabak kapatalım. Su 
kaynadıktan sonra kısık ateşte iç malzemeler pişip 
yapraklar yumuşayana kadar 
pişirelim. Pişen sar-
maları 1 saat kadar 
d in lendi re l im. 
Pancar Yaprağı 
Sarmasını sarım-
saklı yoğurt eşli-
ğinde servis yapalım.

Merevcen kavurması

Malzemeler:
• 1 kg. merevcen 
• 2 baş soğan 
• 1 kaşık tereyağı 
• 1 adet domates 
• Tuz 
• Maydanoz. 

Hazırlanışı: 
Merevcenler bol suyla yıkandıktan sonra kaynayan 
suyun içinde haşlanır. Haşlandıktan sonra süzülür ve 
doğranır. İnce kıyılmış soğanlar tereyağı ile iyice pem-
beleşinceye kadar kavrulur. İyice sıkılmış merevcenler 
kavrulan soğana katılarak iyice karıştırılır ve tuzu ilave 
edilerek 2-3 dakika pişirilir. Servis tabağına alınarak 
üzeri maydanoz ve domates ile süslenir.
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Hamsili mısır ekmeği

Malzemeler:
• 3 su bardağı mısır unu
• Yarım kilo kılçığı çıkarılmış ikiye bölünmüş    
   hamsi
• 1 adet yumurta
• 1 paket kabartma tozu
• 3 yemek kaşığı şeker
• 3 yemek kaşığı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı tuz
• Yarım demet maydanoz
• 5-6 dal pazı
• 5-6 dal pırasanın yeşil sapları
• 1 tatlı kaşığı nane
• 5-6 sap yeşil soğan

Hazırlanışı: 
Mısır ununa tuzu, şekeri ve kabartma tozunu 
kattıktan sonra harmanlıyoruz. Ortasını çu-
kur yaparak üç yemek kaşığı yoğurdu ve bir 
yumurtayı kırıyoruz. Ilıktan biraz sıcak su ile 
yoğurarak cıvık bir hamur yapıyoruz. Başka 
bir tarafta kıydığımız sebzeleri de bu hamura 
katarak tekrar yoğuruyoruz. Naneyi de ilave 
ediyoruz. Eğer hamur koyu olursa biraz daha 
sıcak su ilave ederek tekrar yoğuruyoruz. Yağ-
ladığımız fırın tepsisine boşaltarak önce 175 
derecede yarım saat, sonra 200 derecede üze-
ri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. 

Mısır çorbası

Malzeme:
• 500 gr dondurulmuş mısır,
• 2 yemek kaşığı sıvı yağı,
• 15 gr tereyağı,
• 1 adet soğan,
• 2 yemek kaşığı un,
• 3 su bardağı süt,
• 2 su bardağı su,
• Tuz,
• Kırmızı pul biber.

Hazırlanışı: 
Tencereye mısır-
ları koyalım 
ve üzerini 
geçecek 
ş e k i l d e , 
suyu ilave 
edip mısırlar 
yumuşayıncaya 
kadar pişirelim. Mısırın yarısını blenderden geçirelim 
ve püre haline getirelim. Soğanı yarım ay şeklinde 
doğrayalım. Tencereye sıvı yağı, soğanı koyup pem-
beleşene kadar kavuralım. Unu ekleyip kavurmaya 
devam edelim. Mısır püresini ekleyerek 3 dakika daha 
pişirelim. Sütü ve suyu az az karıştırarak ekleyelim. 
Kaynamaya başlayınca tereyağını, tane mısırları, tuzu, 
kırmızı pul biberi ekleyip 10 dakika kaynatalım.
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Siron SamaksaMısır çorbası

Malzemeler:
• 1 kilo kokulu kara üzüm
• Yarım su bardağı ince çekilmiş 
   mısır yarması
• Yarım su bardağı gün darısı mısır 
   unu
• Üzümlerin üzerini kapatacak kadar   
   su

Malzeme:
• 3 adet yufka
• 500 gram orta yağlı kıyma
• 2 adet kuru soğan
• Karabiber
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
• 750 ml su
• 2 su bardağı yoğurt
• 2 diş sarımsak

Sos için:
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Hazırlanışı: 
Üzümleri saplarından tek tek kopararak ayırırız. 
İyice yıkadıktan sonra üzerini kapatacak kadar 
su koyup pişirmeye bırakırız. İyice ezilen üzüm-
leri tel süzgeçten geçiririz. Tortulu bir üzüm suyu 
elde ederiz. Bu sudan 1 su bardağı ayırırız. 1 lit-
re üzüm suyu için verdiğim miktarlardaki mal-
zemeyi kullanırız. Önce mısır yarmasını üzüm 
suyuna ilave ederek 15 dakika pişiririz. Ayırdı-
ğımız 1 bardak üzüm suyuna mısır ununu koyar 
iyice karıştırdıktan sonra tenceremize bunu da 
ilave ederiz. Dibinin tutmaması için sürekli ka-
rıştırırız. İyice kaynamaya başladıktan sonra 15 
dakika daha ara ara karıştırarak pişiririz. Pişen 
samaksayı kâselere bölüştürürüz. Soğuduktan 
sonra üzerine soğuk süt koyarak tüketiriz. Ek-
şimsi, mayhoş bir lezzeti vardır. 

Hazırlanışı: 
Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı 
küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene 
kadar kavuruyoruz. Tuzunu ve karabiberini ekle-
yip karıştırıyoruz. Yufkayı ortadan ikiye kesiyoruz. 
Geniş kenar kısmına 2 parmak genişliğinde kıyma 
yerleştiriyoruz.  Kenarlarını hafif kıvırıp rulo şeklin-
de sarıyoruz. 2 parmak genişliğinde keserek dikine 
yağlanmış borcama diziyoruz. 180 derece önceden 
ısıtılmış fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Ten-
cereye tereyağını koyup eritiyoruz, zeytinyağını ve 
salçayı ekleyip iki dakika kavuruyoruz. Suyunu ek-
leyip 5 dakika çorba gibi pişiriyoruz. Fırından kıy-
malı yufkayı çıkartıp bu suyu üzerine gezdirip tekrar 
fırına sürüp pişirmeye bırakı-
yoruz. Piştikten sonra 
üzerine sarımsaklı 
yoğurdu döküp 
biberli sosumuzu 
gezdiriyoruz.



Gündem

Giresun tarihi ve doğal 
güzellikleriyle Türkiye’nin 
önemli şehirlerinden bir 
tanesi. Bu güzel şehir tarihi, 
coğrafyası, kültürü ve 
lezzetleriyle birçok kitapta 
yer almış. İşte Giresun ile 
ilgili olanlardan sizin için 
derlediklerimiz…

GİRESUN’U ANLATIYOR
KİTAPLAR
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Giresun Çepnileri Tarih - Halk Edebiyatı - 
Halkbilimi başlıklı bu çalışmada Oğuzların 24 
boyundan biri olan Çepniler hakkında yazılı 
kaynaklarda yer alan veriler ekseninde genel bilgi 
verildikten sonra özelde Giresun Çepnilerinin 
tarihi, yerleşim alanları, halk edebiyatı ve 
halkbilimi ürünlerini tespit edilerek sunulmaya 
çalışılmıştır. Giresun yöresi Çepni yerleşimlerinde 
gerçekleştirilen alan araştırmaları neticesinde 
tespit edilen halk edebiyatı ve halkbilimi ürünleri 
çalışmanın ana yapısını oluşturmaktadır. 

Giresun Çepnileri
AbANOz KüÇüK

2014

Medeniyetlerin dünya kültür tarihine 
kattıkları zenginliklerin başında, yüzyılların 

imbiğinden geçmiş kendi damak zevkleri 
gelir. Türk mutfağını dünya lezzetleri 
sofrasında baş sıralarda yer alır. Her 

bölgemiz, hatta neredeyse her şeyimiz 
birden fazla medeniyete beşik olmuş ve bu 

olağanüstü birikim kendini gastronomik 
incelikte ve zenginlikte açığa vurmuştur. 

Giresun’un ünlü yemekleri bu kitapta.

Annemin 
Giresun Yemekleri

KOLEKTİf

2009
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Giresun, tarihi bakımdan olduğu kadar, kültür-
sanat hayatı yönünden de oldukça verimli 
bölgelerimizden biridir. Geleneksel müzik yaşantısı 
da emsalleri arasında kendisini kolayca hissettiren 
bir karakteristik kimlik taşır. Geçmişte çok önemli 
sanatçılar yetiştirmesine rağmen maalesef müzik 
kültürü açısından Giresun ve çevresi ile alakalı 
yapılmış çok az çalışma vardır. Üstat Ömer Akpınar 
tarafından ortaya konulan bu çalışma bu alandaki 
eksiği bir nebze olsun kapatacak niteliktedir. 

Giresun Türküleri ve 
Oyun Havaları
ÖmER AKpINAR

2010

Bilindiği gibi Milli Mücadele döneminin en 
önemli konularından biri Pontus Meselesi, bu 

olayın baş aktörü de Giresunlu Osman Ağa’dır. 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca sürekli tartışıla 

gelen bu meseleye dair çeşitli makale ve kitaplar 
yazılmış olmasına rağmen konu hala canlılığını 

korumaktadır. 

müdafaa-i Hukuk ve 
İstiklal Harbi 

Tarihinde Giresun
OSmAN f. TOpALLI

2009
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Kitabın yazarı diyor ki; “Elinizdeki kitapçığın 
yazılmasının iki temel sebebi var. Birincisi, anneme 
olan sevgimi elle tutulur, gözle görülür hâle 
getirmek; ikincisi de, çocuklarıma, göremedikleri 
babaannelerini bir nebze de olsa tanıtmak. Bunlara 
bir üçüncüsü ilave edilebilir: Kültürümüzün önemli 
unsurlarından biri olan atasözlerimizin derlenmesine 
karınca kararınca katkıda bulunmak. Katkıda bulunur 
mu bulunmaz mı bilemiyorum.”

Annemden 
Duyduklarım
İSmAİL GüLEÇ

2006

Bu kitap Giresun ve yöresi ile ilgili olarak yaklaşık 
yirmi yıldır sürdürdüğüm, birçoğu çeşitli tarihlerde 

gazete, dergi ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaların 
bir bölümünü içine almaktadır. Burada daha çok 

Giresun ve ona bağlı bazı kazaların sosyal, ekonomik 
ve folklorik geçmişini yansıtan çoğu orijinal 

kaynaklara dayalı yazılara yer verilmiştir. Bazı 
yazıların ana kaynağını doğrudan arşiv belgeleri 

oluşturmaktadır ve üzerinde daha önce hiç çalışma 
yapılmamış veya çok az durulmuş olan konuları 

kapsamaktadır.

Giresun Tarihi Yazıları
AYHAN YüKSEL

2010
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Makale

H
azineye ait tarım arazilerinin; 31 
Aralık 2011 tarihi itibarıyla en az 
üç yıldan beri tarımsal amaçla ki-
ralayan ve kira sözleşmesi halen 

devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı 
süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımla-
rının halen devam ettiği İdarece belirlenen kul-
lanıcıları ya da paydaşlarından; 27 Nisan 2015 
tarihine kadar (bu sürenin yasal düzenleme ile 
yeniden uzatılacağı Sayın Bakanımız tarafından 
ifade edilmiştir) bu arazileri bedeli karşılığında 
doğrudan satın almak için İdareye başvuran 
ve İdarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelini 
itiraz etmeksizin kabul eden Hak sahiplerine, 
Rayiç bedelin yüzde 50’si üzerinden doğrudan 
satılabilecektir.
Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satın 
alınmasında hak sahibi olunabilmesi için (1A) 
Bu taşınmazların kiracılarının 31 Aralık 2011 
tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri taşınmazı 
kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin 
devam ediyor olması, kullanıcılarının ise bu 
taşınmazları 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla en 
az üç yıldan beri tarımsal amaçlı kullanıyor ol-
maları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin 
İdarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazla-
rın kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın 
paydaşı olunması; (1B) Müracaat süresi içeri-
sinde doğrudan satın almak için İdareye baş-
vurulmuş olması; (1C) İdarece tespit ve tebliğ 
edilen satış bedelinin itiraz edilmeksizin kabul 
edilmesi gerekir. (2) Paylı taşınmazların pay-
daşları dışında kiracı veya başka bir kişi tara-

fından kullanılması halinde, öncelik paydaşlara 
tanınır. Paydaşlar tarafından satın alınmaması 
halinde, taşınmaz varsa sırasıyla hak sahibi kira-
cıya veya kullanıcısına satılabilir. (3) Taşınmaz-
ların kullanım sürelerinin tespitinde; kiracı veya 
kullanıcı hak sahiplerinin taşınmazı kesintisiz 
olarak kiraladığı veya kullandığı sürelerin top-
lamı dikkate alınır. Hak sahibi olmayan önceki 
kullanıcıların kullanım süreleri dikkate alınmaz. 
Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kulla-
nım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınır.

Paydaşlara satış
(1) Tarım arazilerindeki Hazine payı; kullanım 
ve süre şartlarına bakılmaksızın diğer paydaşı-
na, birden fazla paydaşın olması halinde payları 
oranında diğer paydaşlara veya lehine muvafa-
katname verilmesi halinde ilgili paydaşa doğru-
dan satılabilir. (2) Paylı taşınmazların paydaş-
ları dışında kiracı veya başka kişiler tarafından 
kullanılması ve paydaşların da Hazine payını 
satın almak istemediğine dair noter onaylı mu-
vafakatname vermeleri halinde, Hazine payı, 
sırasıyla muvafakatname alan kiracısına veya 
kullanıcısına satılabilir.

Kiracılara satış
(1) Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2011 
tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal 
amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen 
devam eden kiracılarına doğrudan satılabilir. 
Ancak satış işleminde; kira süresinin üç yıldan 
az olması halinde varsa kullanımında geçen 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ 
SATIŞINDA BÜYÜK FIRSAT
Rayiç bedelin yüzde 50’si 
tutarında indirim fırsatı, 
peşin ödemelerde ayrıca 
yüzde 20 ve yarısının 
peşin ödenmesinde yüzde 
10 indirimle; altı yıla 
kadar faizsiz taksitle 
ödeme imkânını da 
içerecek şekilde son beş 
yılda ödenen kira veya 
ecrimisillerin satış bedeline 
mahsup fırsatlarıyla, 6292 
sayılı Kanun’un 12’nci 
maddesi uyarınca, Belediye 
Sınırları Dışındaki Hazineye 
Ait Tarım Arazileri satışa 
çıkarılıyor.
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süre ile kira sözleşmesinde geçen süreler bir-
likte değerlendirilir. (2) 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 67’nci maddesine uygun olarak, 
mirasçıların kira sözleşmesini devralmaları ha-
linde, mirasçılar da doğrudan satış hakkından 
yararlanabilir.

Kullanıcılara satış
(1) Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2011 
tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal 
amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam 
ettiği İdarece belirlenen kullanıcılarına doğru-
dan satılabilir. Ancak satış işleminde; kullanım 
süresinin üç yıldan az olması halinde varsa kira-
lamada geçen süre ile kullanımda geçen süreler 
birlikte değerlendirilir. (2) İdarece taşınmazların 
31 Aralık 2011 tarihinden önceki tarımsal amaç-
lı kullanımının tespitinin bu tarihten sonra yapıl-
ması da mümkündür. Taşınmazların 31 Aralık 
2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal 
amaçla kullanıldığının belirlenmesi işlemi; Milli 
Emlak veya muhakemat birimlerinin kayıtların-
da bulunan ve birbirini doğrulayan bilgi veya 
belgeler (tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, 
ecrimisil tahsilât makbuzları, mahkeme kayıtları, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, muhtar 
ve bilirkişilerin yazılı beyanları, kadastro veya 
tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu 
kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler gibi) dikka-
te alınarak yapılır.

Başvuruda istenecek belgeler
Başvuru sahiplerinden a) Satın alma talebini 
içeren dilekçe; b) T.C. Kimlik Numarası beyanı;
c) Varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine 
ilişkin belge örneği; ç) Tüzel kişiler için, ayrıca 
taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve tem-
silcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri; 
d) Paylı taşınmazlarda paydaş, kiracı veya kul-
lanıcılarının, varsa Hazine payını satın almak 
istemeyen paydaşlardan alacakları noter onaylı 
muvafakatname istenir.

Satış bedeli ve tahsili, ecrimisil ve kira 
bedellerinin mahsubu
(1) Hazineye ait tarım arazilerinden tamamen 
ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak 
kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde tarımsal 
amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutla-
rın bulunduğu kısımların satış bedeli, rayiç bede-
lin yüzde 50’si üzerinden belirlenir. Bu nitelikteki 
taşınmazların üzerinde bulunan konut amaçlı 
yapıların kısmen işyeri olarak kullanılması ha-
linde de bu kapsamda değerlendirme yapılır. 

Bu şekilde satılan taşınmazın sonradan farklı 
amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış 
tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde 70’i üzerin-
den hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki 
fark kanuni faiziyle birlikte, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca ve 
21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü-
kümleri gereğince, ecrimisilin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikin-
den tahsil edilir. (2) Satış bedeli peşin veya tak-
sitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline 
yüzde 20 oranında indirim uygulanır ve bu bedel 
İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde ödenir. Taksitli satışlarda; satış 
bedeline yüzde 10 indirim yapılmasından yarar-
lanmak istenilmesi halinde, bu şekilde belirlenen 
tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin öden-
mek istenilmemesi halinde ise satış bedelinin 
yüzde 10’u yapılacak tebligat tarihinden itibaren 
en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise en fazla 
altı yılda, on iki eşit taksitle faizsiz olarak ödenir. 
Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate 
alınarak belirlenir. (3) Taksitli satışlarda; tahsil 
edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı 
karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit 
tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat 
mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınma-
zın üzerinde 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı 
Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazi-
ne lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, 
taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilir. (4) 
Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin 
edilerek ödenmek istenilmesi halinde, hak sahibi 
tarafından ilgili kredi kuruluşu ile yapılan kredi 
sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi ku-
ruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu 
tarafından bedel, ilgili muhasebe biriminde açı-
lacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, “Doğ-
rudan Satış Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenerek 
tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipo-
tek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin 
yapılması hususu yazıyla bildirilir. Ferağ ve 
ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet 
hesabında tutulan bedel, bütçe hesabına aktarı-
lır. (5) Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli 
satışlarda, iki taksitin ödenmemesi halinde, 15 
gün içinde hak sahibine yapılacak tebligatta; iki 
taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksit 
bedellerinin sözleşme süresinin sonuna kadar 
ödenebileceği ancak izleyen taksitlerden her-
hangi birinin ödenmemesi durumunda sözleş-
menin feshedileceği bildirilir. İdare, bu durumla-
rın tespitini müteakip en geç 15 gün içinde tahsil 

edilen tutarı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içinde başvuru üzerine aynen ve faizsiz olarak 
ilgilisine iade eder. (6) Peşin satışlarda satış be-
delinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı 
süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına 
mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlar-
da, yükümlülüklerini süresi içinde yerine getir-
meyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer. 
Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-
da Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen 
oranda gecikme zammı uygulanır. (7) Doğru-
dan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvu-
ru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ec-
rimisil ve kira bedelleri satış bedelinden mahsup 
edilir. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve 
kira bedelleri iade edilmez. Bu bedeller gecikme 
zammıyla tahsil edilmişse, gecikme zammı mik-
tarı mahsuplaşmada dikkate alınmaz.
 
Satışa konu edilebilecek Hazineye ait 
tarım arazileri
Hazineye ait tarım arazilerinden, a) Kamu hiz-
metine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla 
kullanılmayanlar; b) Kanun’un yürürlüğe girdiği 
tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında bulunanlar; c) Belediye ve mü-
cavir alan sınırları dışında olan ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının hazırladıkları planlar gereğince 
tarımsal kullanıma imkân veren alanlarda bulu-
nanlar; ç) Deniz kıyı kenar çizgisine 5 bin metre 
mesafenin dışında bulunanlar; d) Tabii ve suni 
göllerin kıyı kenar çizgisine 500 metre mesa-
fenin dışında bulunanlar; e) İçme suyu amaçlı 
barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alan-
ları dışında kalanlar; f) Satış tarihi itibarıyla arazi 
toplulaştırılması yapılmayacaklar; g) Özel ka-
nunlar kapsamında kalmayanlar; ğ) Kadastrosu 
yapılanlar satışa konu edilebilir.
Özetle; 6292 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi 
kapsamında değerlendirilebilecek Hazineye 
ait tarım arazilerinin Nisan ayında satışına baş-
lanması planlanmakta olup, müracaat süresi 
içerisinde satın alma talebinde bulunan sayısı 
Giresun genelinde yaklaşık 750 civarındadır. 
Öte yandan, yeniden uzatılacak müracaat süresi 
de dikkate alınarak, hak düşürücü süre içerisin-
de müracaat edemeyenlerin yeniden müracaat 
etmeleri ve bu kapsamdaki tarım arazilerinin 
satılarak hem ekonomiye kazandırılması hem 
de hak sahipleri açısından mülkiyetinin elde edi-
lerek gerçek sahibi konumuna geleceklerinden, 
bu önemli fırsatın değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.



Makale

İ
şçi, işten ayrıldıktan sonra işveren ile 
yaşadığı sorunları da bahane ederek 
kayıt altına alınmadığını bildiği işçilik 
alacaklarına ilişkin tanık beyanları ile 

birçok işverenin mağduriyetine neden olacak 
taleplerde bulunmakta ve işvereni ekonomik 
olarak zor durumda bırakan kararlar elde et-
mektedir. 
İşverenin, işçinin alacakları yönünden sorun 
yaşamaması için ise kayıtlı sisteme geçmesi 
gerekmektedir. İşveren, yasal çerçeveye uy-
gun ibraname alarak, işçilik alacağından kur-
tulabilir. 
İş Hukuku’nda ibraname (ibra belgesi=ibra 
senedi), işçinin işverenden alacaklarını ta-
mamen aldığını ve işyerinde herhangi bir 
alacağının kalmadığını gösteren bir “Aklama 
Belgesi”dir.
İş Hukuku, “işçi yararına yorum” ilkesi çer-
çevesinde değerlendirilmiş ve ağırlıklı olarak 
Yargıtay Kararları ışığında bir gelişim izle-
miştir. İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve 
diğer parasal hakları ile kendisi ve ailesinin 
geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıl-
dığında, bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra 
etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu 
nedenle, İş Hukuku’nda ibra sözleşmeleri dar 
yorumlanır. İşverenin, işçiye karşı olan borç-
larının asıl sona erme nedeni ifa olarak ele 
alınmaktadır. Borcun sona erme şekillerinden 
biri olan ibra sözleşmelerine, İş Hukuku açı-
sından sınırlı biçimde değer verilmektedir.
İşçi ile işveren arasındaki ibranamenin koşul-
ları Türk Borçlar Kanunu 420’nci maddesin-
de düzenlenmiştir. Yasada belirtilen unsurları 
taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname, 
kesin olarak hükümsüzdür. 
TBK 420’nci maddesi ve Yargıtay Kararları 
çerçevesinde ibranamenin koşullarını incele-

yecek olursak; 
• Gelecekte doğabilecek işçi hak ve alacakla-
rına karşı ibraname düzenlenemez. 
• İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra söz-
leşmesinin, yazılı olması gerekir. Yazılı olma-
sı gerektiği için herhangi bir teknolojik araç 
vasıtasıyla veya el yazısıyla yazılabilir. Ancak; 
düzenleme tarihi ile ilgili bir ihtilafın doğması 
ihtimaline karşı, işçinin el yazısı ile düzenlen-
mesinde fayda vardır. İbranamenin içeriği ile 
imzalar arasında fazla boşluk olmamalıdır. 
Farklı renkte kalemler kullanılmamalıdır. 
• Teknolojik araç ile yazılan ibranamelerde 
işçinin adı, soyadı, adresi ve imzasıyla birlik-
te mutlaka el yazısı olmalıdır. Matbu olarak 
hazırlanan ve boşluk kısımlarının el yazısı ile 
doldurulması suretiyle ibraname düzenleme-
meye dikkat edilmelidir. Mümkünse, ibra-
name matbu değil işçinin el yazısı ile işçiye 
hazırlatılmalıdır.
• İbranamede genel ve soyut cümlelere yer 
verilmemeli, ibra açık ve kesin şekilde düzen-
lenmelidir.
• İbra tarihi ile iş sözleşmesinin sona ermesi 
anından itibaren en az 30 günlük sürenin geç-
miş olması gerekir. Buna göre; iş akdi sona 
ermeden veya sona ermesinden itibaren en 
az 30 gün geçmeden ibraname düzenlene-
meyecektir. Düzenlense dahi Yasa ile sabit 
olduğu üzere hükümsüz olacaktır. İşçinin 
iradesinin ibra sözleşmesi yapma yönünde 
olduğuna varılabilmesi için işveren baskı-
sından kurtulması gereklidir. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 19’uncu maddesinde, feshe itiraz 
için 30 günlük hak düşürücü süre öngörülmüş 
olup, bu süreçte işçinin işe iade davası açma 
hakkı bulunmaktadır. Feshi izleyen 30 günlük 
süre, işçinin eski işine dönüp dönmeyeceği-
nin tespiti bakımından önemlidir. 

İŞİÇİLİK ALACAĞININ 
İBRANAME İLE SONA ERMESİ

Son günlerde işverenlerin 
sıkça yakındığı sorunlardan 
biri de işçilik alacaklarıdır. 
İşveren, ücreti ve fazla 
mesaisini verdiği, yıllık 
ücretli izinlerini düzenli 
kullandırdığı, hafta sonu, 
resmi ve dini bayramlarda 
çalıştırmadığı halde işçinin 
dava açarak işverenden 
yüksek miktarlarda 
para aldığı hususlarında 
yakınmalar mevcuttur.
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• Dikkat edilmelidir ki; 30 günlük bekleme 
süresi, ibra sözleşmelerinin düzenlenme za-
manı ile ilgilidir. İfayı ilgilendiren bir durum 
değildir. İşçinin fesih ile muaccel hale gelmiş 
olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin 
ücreti gibi haklarının ödenmesinin de erte-
lendiği anlamına gelmemektedir. 
• İbra konusu alacağın türünün ve miktarı-
nın açıkça belirtilmesi gerekir. Yargıtay Ka-
rarlarına göre de ibraya konu tazminat ya da 
alacağın kuşkuya yer vermeyecek şekilde, 
ayrı ayrı metin içinde rakam ve yazıyla yazıl-
mış olması gerekir (maaş, fazla mesai, yıllık 
ücretli izin alacağı, kıdem ve ihbar tazmina-
tı alacağı gibi). Ayrıca ibraname içeriğinde 
çalışma süreleri belirtilmeli ve işçiye verilen 
para ile ölçülebilir sosyal haklar da düzen-
lenmelidir. Burada açıkça belirtilmesi gere-
ken husus, hak kazanılan işçilik alacağı tutarı 
değil, yapılan ödeme miktarıdır. Kanun’un 
benimsediği sisteme göre, işçiye işveren-
ce ödeme yapılmaksızın borcun ibrası ola-
naksızdır. Kaldı ki işverence ödenen miktar 
alacağın tamamını karşılıyorsa, borcun ibra 
değil ifa ile son bulduğu anlamına gelir. Öde-
nen miktar alacağın bir kısmını karşılıyorsa 
ve ibra sözleşmesinde bu tutar açıkça yer 

almışsa, ibraname geçerli olabilecektir.
• Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız 
ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. 
• Hakkın gerçek tutarda ödendiğini içer-
meyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanı-
nı içeren diğer ödeme belgeleri, içerdikleri 
miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. 
Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla 
yapılmış olması zorunludur.
• Miktar içeren ibranamenin çalışırken alın-
mış olması, makbuz etkisini ortadan kaldır-
maz. 
• Fesihten sonra düzenlenen ve alacak ka-
lemlerinin tek tek sayıldığı ibranamede, ira-
de fesadı halleri ileri sürülüp kanıtlanmadığı 
sürece, ibra iradesi geçerli sayılmalıdır.  
• Varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borç-
ların ibra yoluyla sona ermesi mümkün de-
ğildir. Bu nedenle, işçinin hak kazanmadığı 
ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması 
düşünülemez. 
• İşçinin ibranamede yasal haklarını saklı 
tuttuğuna dair ihtirazı kayda yer vermesi, 
ibra iradesinin bulunmadığını gösterir.  
• İbranamede yer almayan işçilik alacakları 
bakımından borcun sona erdiği söylenemez. 
• İbranamede yer alan işçilik alacaklarının 

bir kısmı yönünden savunma ile çelişkinin 
varlığı, ibranameyi bütünüyle geçersiz kıl-
maz. Savunma ile çelişmeyen kısımlar yö-
nünden ibra iradesine değer verilmelidir. 
Başka bir anlatımla, bu gibi durumlarda 
ibranamenin bölünebilir etkisinden söz edi-
lebilir. Bir ibraname bazı alacaklar bakımın-
dan makbuz hükmünde sayılırken, bazı işçi-
lik hak ve alacakları bakımından ise çelişki 
sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir. Aynı 
ibranamede çelişki bulunmayan ve miktar 
içermeyen kalemler bakımından ise borç 
ibra yoluyla sona ermiş sayılabilir. 
• İşveren, işçinin kendisini ibra ettiği savun-
masını, yargılamanın her aşamasında ileri 
sürülebilir.  
Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenleme, sa-
dece işçinin alacaklı olduğu durumlar için 
işçi yararına kısıtlamalar öngörmektedir. 
Ancak işverenin cezai şart ve eğitim gideri 
talep ettiği, yine işçinin vermiş olduğu zara-
rın tazminine dair uygulamalarda ve hatta 
sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçeve-
sinde işçinin işverene borçlu olduğu durum-
larda, taraflar, herhangi bir sınırlamaya tabi 
olmaksızın işçinin borçlarını ibra yoluyla 
sona erdirebileceklerdir.  



B
iyoaktif bileşikler, sağlığımız için 
önem arz eden faydalı maddeler 
olarak da adlandırılabilir. İçerik ola-
rak bakıldığında 100 gram natürel 

fındık, yaklaşık yüzde 60 civarında yağ içer-
mektedir. 
Fındık yağı nötral ve polar yağlar olmak üze-
re iki sınıfa ayrılmaktadır. Toplam yağın yüzde 
98,8’i nötral ve yüzde 1,2’si polar yağlardan 
oluşmaktadır. Nötral yağların tamamını ise tri-
açilgliseroller (TAG) oluşturur. Fındık yağında 
12 çeşit TAG bileşeni bulunmakta olup, en faz-
la olanı OOO “oleoyl-oleoyl-oleoyl” olarak ad-
landırılan bileşiktir (yüzde 70-75 oranında). 16 
çeşit yağ asidini bünyesinde barındıran fındık 
yağındaki en önemli yağ asidi ise toplam yağ 
asitlerinin yüzde 80-85’ini oluşturan oleik asit-
tir. Tokollerin (tokoferol ve tokotrienol) farklı 
bileşikleri E vitamini aktivitesini gösterir. En 
aktif olanı ise alpha-tokoferoldür. Fındık yağı, 
bünyesinde dört çeşit tokoferol ve üç çeşit to-
kotrienol barındırır. Bunların içersinde, fındık 
yağında en yüksek düzeyde olan ise alpha-to-
koferoldür (100 gram fındık yağında 40-45 mg). 
E vitamini vücudumuz için elzem bir vitamin 
olup, günlük ihtiyacımız ise 15 mg düzeyinde-
dir. Bünyesinde 12 çeşit fitositerol bulunduran 
fındık yağında en fazla bulunan fitositerol bile-
şiği ise beta-sitositeroldür (100 gram fındık ya-
ğında 130-180 mg). Aynı zamanda fitosterol bi-
leşiklerinin en faydalısı da olan beta-sitosterol, 
hem tek başına hem de diğer benzer fitosterol-

lerle beraber kullanıldığında, kandaki kolesterol 
seviyesini indirir ve bazen hiperkolesterolemi 
tedavisinde kullanılır. Günlük tavsiye edilen fi-
tositerol alım miktarı ise 2 gram civarındadır. 
Bu nedenle, fitositerol ihtiyacının ancak az bir 
kısmı fındık yağından karşılanabilir. 
Ayrıca, fındık yağında, az miktarda da olsa (100 
gram fındık yağında 0,32 gram) kolesterol dü-
şürücü özelliği olan sifingolipidler bulunmakta-
dır. Bu bileşiğin, kanserin önlenmesine yardım-
cı olduğu da bildirilmektedir.
Sonuç olarak, yüzde 60’ı yağ olan fındık, 
bünyesinde birçok faydalı biyoaktif bileşiği 
barındırmaktadır. Diğer sert kabuklu kuruye-
mişlerle (badem, ceviz, Antep fıstığı gibi) kıyas-
landığında, fındık, alfa-tokoferol ve oleik asit 
açısından en zengin sert kabuklu kuruyemiştir. 
İspanya’da 7447 birey üzerinde yapılan ve beş 
yıl süren (PREDIMED) bir çalışmada, grupların 
bir kısmına Akdeniz diyetine ek olarak günde 
30 gram karışık kuruyemiş (fındık, ceviz ve 
badem) verilmiş ve bireylerin kardiyovasküler 
risk belirteçlerinde kontrol diyetine göre yüzde 
28 azalma gözlemlenmiştir. Bu nedenle, düzen-
li olarak günde 30-40 gram natürel fındık tüke-
timiyle, hem fındık yağında hem de fındığın 
diğer kısımlarında bulunan biyoaktif bileşikler 
ve polifenoller sayesinde, kalp-damar hastalığa 
yakalanma riski yüzde 25-30 düzeyinde azaltı-
labilir. Ayrıca, fındık yağı, diyabetli hastaların 
insülin ihtiyacını azalttığı gibi kan şekerini dü-
zenleyici ekti de yapmaktadır.  

FINDIK YAĞI BİYOAKTİF BİLEŞİKLER
BAKIMINDAN ZENGİN MİDİR?

Makale

Yüzde 60’ı yağ olan 
fındık, bünyesinde birçok 
faydalı biyoaktif bileşiği 
barındırmaktadır. Diğer 
sert kabuklu kuruyemişlerle 
kıyaslandığında, fındık, 
alfa-tokoferol ve oleik asit 
açısından en zengin sert 
kabuklu kuruyemiştir. Bu 
nedenle, düzenli olarak 
günde 30-40 gram natürel 
fındık tüketimi ile hem 
yağda hem de fındığın 
diğer kısımlarında bulunan 
biyoaktif bileşikler ve 
polifenoller, kalp-damar 
hastalığa yakalanma riskini 
yüzde 25-30 düzeyinde 
azaltabilir. 
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M
itolojiye göre fındık değne-
ğine sarılmış bir çift yılan-
dan oluşan ticaret tanrısı 
Hermes’in asası, temas ettiği 

her şeyi altına dönüştürmekteydi. Kadim 
Yunan ve Türkler fındık dalını barış sem-
bolü olarak kabul etmiş, eski çağların tıp 
âlimleri de fındığın meyve, kabuk ve yapra-
ğını birçok hastalık için vazgeçilmez bir şifa 
kaynağı olarak nitelendirmişlerdir. Uygur 
Türkleri, Tanrı’nın nurunun tecelli ettiği dü-
şüncesiyle, fındığı kutsal kabul etmişlerdir. 
Göç Destanı’nda Tuğla ve Selenge ırmak-
larının birleştiği yerde bir fındık ağacı ile 
kayın ağacı olduğundan bahsedilir (Banarlı, 
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I, İstanbul 
1971, s. 29). Kâşgarlı Mahmud, Orta Asya 
Türklerinin fındığa “kosık/kosuk” dedikle-
rini nakletmiştir. Ona göre Türkler, “fındık-
lık”, yani “fındık bahçesi” veya fındık yetişen 
yere de “kosıglıg” diyorlardı (A. Yüksel, Fın-
dık ve Tirebolu, Tirebolu 1. Fındık Festivali, 
İstanbul 1997, s. 85). Öte yandan Mısır ve 
Kıpçak Türk kültür sahasında “çetlevük”, 
Orta Avrupa’da yaşayan Kuman Türklerin-
de “çatlavuk” ve Orta Asya Çağatay Türk-
lerinde “çatlağuç” sözü fındık karşılığında 
kullanılıyordu (B. Ögel, Türk Kültür Tarihine 
Giriş, Ankara 1978, II, s. 294-295).
Fındığın tarihçesinde ziraat ve ticaret dışın-
da ilginç bir başka detay da dikkat çeker. 
Şöyle ki; Trabzon İmparatoru Manuel, oğlu 

IV. Alexios’a, kendi devrinde başlayan ve 
Cenevizlilerin üç kadırgayla Trabzon filosu-
nu mağlup etmesi ve bir manastırı ele geçi-
rip silah deposu haline getirmesiyle tehlikeli 
bir mahiyet kazanan savaşı sona erdirmesini 
vasiyet etmişti. 1418’de Ceneviz, dört yıl bo-
yunca tazminat olarak belirli miktarda “fın-
dık” ve “şarap” verilmesini istemiş, Alexios 
da bu isteğe uymak zorunda kalmıştı (Miller, 
Son Trabzon İmparatorluğu, İstanbul 2007, 
s. 46). Bizanslılar da fındığı biliyorlardı ve 
“Pontus Cevizi” olarak nitelendirdikleri aynı 
boyuttaki kurşun gülleri, İstanbul’un 1453’te 
muhasarası esnasında Türklere karşı kullan-
mışlardı (Doukas, Tarih: Anadolu ve Rum-
lar, 1326-1462, İstanbul 2008, s. 188, 235).
Fındık kelimesi Türkçeye muhtemelen 
Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden gir-
miş olmalıdır. Kelime daha sonra Arap dilin-
de “bunduk” şeklinde söylenmiş ve zamanla 
yerleşmiştir (A. Yüksel, a.g.e., s. 1, 2). Tıbb-ı 
Nebevî’ye göre fındık kalp çarpıntılarına, 
böbrek hastalıklarına karşı etkilidir; cinsel 
gücü artırır ve bünyeyi güçlendirir. Bundan 
hareketle bazı terkipler de üretilmiştir. Hü-
seyin Bey, “fındık ağaçlarının meyvesinin 
yenildiğini, yağının saçlara iyi geldiğini, gür-
leştirdiğini ve cildi yumuşattığını” nakletmiş-
tir (Memâlik-i Osmâniyye’nin Ziraât Coğraf-
yası, İstanbul 1303, s. 100). 
Anadolu kültüründe ise besin maddesi ve 
ilaç ham maddesi olmanın yanında, fındık 

FINDIK TERMİNOLOJİSİ HAKKINDA
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klasik şiirimizde teşbih unsuru olarak kulla-
nılmış meyvelerden biridir. İlgili beyitlerde 
küçüklüğü, yuvarlaklığı, kabuğunun sertliği, 
içinin beyazlığı ve rengiyle konu edilmiş-
tir. Bu özellikleriyle fındık “sevgilinin ağzı, 
dilberin kınalı parmaklarının ucu, gonca ve 
yıldız”a benzetilmiştir. Fuzûlî’ye atfedilen ve 
meyvelerin sohbet ve tartışmalarını konu 
eden Sohbetü’l-esmâr adlı mesnevîde fındı-
ğa şu şekilde değinilir:

Bir yandan eşitdi Hoh (şeftali) ü Fıstık
Hem suncud (iğde) ü Şahpalud 
(kestane) u Fındık
*
Hem Cevz (ceviz) deyerdi pehlevânem
Fındık deyeverdi serverem men

Osmanlı tarih metinlerinde de fındık, “Fın-
dık” (yivsiz tüfeklerin mermisi); “fındık altını” 
(III. Ahmed döneminde basılan altın para); 
“fındık rub’iyesi” (fındık altınının çeyreği); 
“fındık serpmek” (yeniçerilerin savaş sıra-
sında saf şeklinde ve topluca tüfek ateşi aç-
maları); “fındık-ı huşk” (kuru fındık) gibi farklı 
alanlarda birçok isim, teşbih, temsil, terkip 
ve terime kaynaklık etmiştir. 
Osmanlı dönemi botanik ve ziraat 
literatüründe ise fındık “iri fındık, Bizans 
fındığı, boynuz fındık, Amerikan fındığı, 
cüce fındık, boru fındığı, ehli fındık” şeklinde 
çeşitlendirilirdi.



RAMAZAN UYSAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAvİR

Makale

G
ünlük hayatımızda daha çok “ka-
zanç sağlama veya gelir elde etme” 
anlamında kullanılan rant kelimesi, 
iktisat teorisinde ise doğanın veya 

toprağın getirisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrı-
ca rant geliri, üzerinde bulunulan toprağın kay-
nağına göre farklı şekilde de adlandırılmaktadır. 
Örneğin, şehirdeki bir toprağın rantına şehir 
rantı denilirken, pazar bölgelerine yakın topra-
ğın rantına da mevki rantı denilmektedir. Her 
ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, sonuçta 
rant kavramı, emek ve sermaye harcanmadan 
elde edilen bir geliri ifade etmektedir.
Son yıllarda kamuoyuna yansıyan haberlerde, 
söz konusu rant gelirinden kamunun da pay 
almak istediği ve bu nedenle rant gelirlerinin 
vergilendirileceği gündeme taşınmıştır. Ancak 
vergilendirme sonucunda kamunun bir gelir 
elde etmesi söz konusu olsa da bu durumun 
siyasi sonuçlarının olacağı da kuşkusuz bir 
gerçektir. Bu nedenle devleti yöneten siyasi 
iradeyi temsil eden hükümetin rant gelirini ver-
gilendirebilmesi kolay olmamaktadır. Hal böyle 
olmasına rağmen, hükümet tarafından hazır-
lanarak TBMM’ye sunulan Gelir Vergisi Yasa 
Tasarısı’nda pek çok yeni düzenlemeyle birlikte 
rant gelirleri de vergilendirme kapsamına alın-
mıştır. Bu yazımızda, rant gelirlerinin vergilen-
dirilmesine yönelik olarak Yasa Tasarısı’nda 
yer alan düzenlemelerin neler olduğuna ve bu 
düzenlemelerin yasalaşması durumunda rant 
gelirleri üzerinde yaratacağı etkiler üzerinde 
durmaya çalışacağız.

Değer artış kazancı olarak vergilendirme
Yasa Tasarısı’nın 45’inci maddesinde; ivazsız 
olarak elde edilenler hariç olmak üzere bina ve 
arazilerin elden çıkarılmasından doğan kazanç-
lar ile ticari işletmeye kayıtlı bulunmayan arsa 
üzerine kat karşılığı inşaat işleri de dâhil olmak 
üzere inşaat yapan veya yaptıranların bu işlere 
tahsis ettikleri arsa paylarının elden çıkarılmış 
sayılarak, değer artış kazancı olarak vergilendi-
rileceği hükmü yer almaktadır. 
Sahip olunan arazi ve binaların elden çıkarılma-
sı durumunda değer artış kazancı, elden çıkar-
ma dolayısıyla alınan bedelden maliyet bedeli 
ile satıcının uhdesinde kalan giderler ve öde-
nen vergiler/harçların indirilmesi sonucunda 
kalan tutar olacaktır. Maliyet bedelinin kişiler-
ce tespit edilememesi halinde, maliyet bedeli 
yerine Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
Takdir Komisyonu tarafından tespit edilecek 
bedel dikkate alınacaktır. Değer artış kazancı-
nın tespitinde, elden çıkartılan bina ve arazile-
rin maliyet bedeli, enflasyona endekslenerek 
belirlenecektir. Şöyle ki; örneğin 2010 yılının 
Ocak ayında alınan bir binanın 2016 yılının 
Aralık ayında satılması halinde, 2010 yılı Ocak 
ayından 2016 yılı Kasım ayına kadar TÜİK’in 
belirlediği üretici fiyatları endeksindeki artış 
oranı kadar maliyet bedeli artırılarak kazanç 
belirlenecektir.
Tasarıda yer alan düzenlemeyle; yalnızca ivaz-
sız olarak (miras veya bağış gibi) elde edilen 
arazi ve binaların satışından doğan kazanç 
vergilendirme kapsamına alınmamakta (ivaz-

RANT VERGİSİ
GELİYOR MU? 

Son yıllarda kamuoyuna 
yansıyan haberlerde, rant 
gelirinden kamunun da 
pay almak istediği ve bu 
nedenle rant gelirlerinin 
vergilendirileceği gündeme 
taşınmıştı. Ancak 
vergilendirme sonucunda 
kamunun bir gelir elde 
etmesi söz konusu olsa 
da bu durumun siyasi 
sonuçlarının olacağı da 
kuşkusuz bir gerçektir. Hal 
böyle olmasına rağmen, 
hükümet tarafından 
hazırlanarak TBMM’ye 
sunulan Gelir Vergisi Yasa 
Tasarısı’nda pek çok yeni 
düzenlemeyle birlikte rant 
gelirleri de vergilendirme 
kapsamına alınmıştır.
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sız olarak iktisap edilen arsa üzerine inşaat 
yapılması veya kat karşılığı dâhil inşaat yaptı-
rılması hallerinde doğan kazancın ticari işletme 
bünyesinde gerçekleşmesi durumunda ticari 
kazanç olarak vergilendirilir), mevcut yasadaki 
“beş yıl elde bulundurulduktan sonra satılması 
halinde vergi kapsamına alınmama hükmü” de 
kaldırılmaktadır. Dolayısıyla ivazsız olarak elde 
edilmeyen bina ve arazilerin ne zaman elde 
edildiğinin vergilendirme açısından bir önemi 
kalmamakta, kazanç oluşması durumunda ver-
gilendirme söz konusu olmaktadır.
Herhangi bir ticari işletmeye ait olmayan arsa-
nın, kat karşılığı olarak müteahhide verilmesi 
veya arsa üzerine inşaat yapılması ya da yap-
tırılması halinde de, arsa payının veya arsanın 
bu işlere tahsisi ile elden çıkarma gerçekleşmiş 
olacak ve vergilendirilecektir. Yasa Tasarısı’nın 
48’inci maddesinde yer alan ve vergi mevzuatı-
na yeni giren düzenlemeyle özel inşaat işlerinde 
değer artış kazancı olarak tanımlanan bu gelir 
unsurunun tespitinde, arsanın veya arsa payının 
inşaat işine tahsis tarihindeki emsal bedeli, el-
den çıkarma bedeli olarak dikkate alınmaktadır. 
Ayrıca arsa sahibinin müteahhide devretmiş 
olduğu arsa payı karşılığında alınan taşınmaz 
veya taşınmazlar, inşaatın tamamlandığı tarihte 
ilk defa iktisap edilmiş olacak ve müteahhidin 
yapmış olduğu inşaat harcamaları tutarı ile arsa 
payının emsal bedeli toplamı, taşınmazların 
maliyet bedeli olacaktır. Dolayısıyla arsa sahi-
bi açısından, kat karşılığı inşaat işleri de dâhil 
olmak üzere, sahip olduğu arsa üzerine inşaat 
yapması veya yaptırması durumunda, iki ayrı 
değer artış kazancı oluşmaktadır. Birincisi, inşa-
ata tahsis edilen arsanın emsal bedeli ile mali-
yet bedeli arasında oluşan farktan kaynaklanan 
değer artış kazancı, ikincisi ise elde edilen taşın-
mazların satış bedeli ile maliyet bedeli (kendisi-
nin inşaat yapması veya yaptırması durumunda 
inşaat için yapılan harcamalar maliyet bedeli, 
kat karşılığı inşaat yapılaması durumunda ise 
müteahhit tarafından yapılan inşaat harcamala-
rı maliyet bedelidir) arasındaki farktan kaynak-
lanan değer artış kazancıdır. Ancak kazancın 
elde edildiği tarih, taşınmaz veya taşınmazların 
satıldığı tarih olarak belirlenecektir.

Ticari kazanç olarak vergilendirme
Yasa Tasarısı’nın 14. maddesinin 2 ve 3. fıkrala-
rında; iktisap şekli ne olursa olsun kendi arsası 
üzerine inşaat yapan veya kat karşılığı inşaat 
işleri dahil yaptıranların bu inşaat faaliyetlerin-
den doğan kazançların inşaat faaliyetinin arsa 

sahibinin ticari işletmesi bünyesinde gerçek-
leştirilmesi halinde ve kat karşılığı inşaat işleri 
dâhil başkasına yaptırılan inşaatlarda hasılatın 
müteahhit ile paylaşılmasının kararlaştırılması 
halinde, arsa sahibi yönünden faaliyetin ticari 
faaliyet olduğu kabul edilmektedir. Aynı mad-
denin 4. fıkrasında ise 2 ve 3. fıkra kapsamın-
da yapılmamış olması kaydıyla, “arsa sahibi 
tarafından inşa edilen veya ettirilen taşınmaz-
ların ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi çer-
çevesinde inşa edilip arsa sahibine bırakılan 
taşınmazların brüt kapalı alanları toplamının 
1000 m2’i aşması halinde, ilk satış tarihinden ti-
cari faaliyete başlandığı kabul edilir. 500 m2 ile 
1000 m2 (1000 dâhil) arasında olması halinde, 
inşa edilen taşınmazların satışının arsa sahibi-
ne veya müteahhide ait ticari bir organizasyon 
çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde ilk satış 
tarihinden ticari faaliyete başlandığı kabul edilir. 
500 m2’yi (500 dâhil) aşmaması halinde, inşaat 
faaliyeti nedeniyle arsa sahibi yönünden ticari 
kazanç hükümleri uygulanmaz” düzenlemele-
ri yer almaktadır. Yasa tasarısında yapılan bu 
düzenlemelerle, arsa sahibinin arsası üzerine 
yaptığı veya yaptırdığı taşınmazların ya da ar-
sası karşılığında müteahhitten aldığı taşınmaz-
ların brüt alanı önem kazanmıştır. Arsa sahibi 
tarafından elde edilen taşınmazların brüt alanı-
nın 1000 m2’yi geçmesi halinde her hal ve tak-
dirde, 500 ile 1000 m2 olması halinde ise ticari 
bir organizasyon içinde satış yapılması şartıyla, 
arsa sahibinin ticari faaliyetle iştigal ettiği kabul 
edilmektedir. 1000 m2 alanı aşan taşınmaz elde 
eden arsa sahipleri, istedikleri takdirde, henüz 
taşınmaz satışı gerçekleştirmeden önce de tica-
ri kazanç mükellefiyeti tesis ettirebilmektedirler. 
Ancak 1000 m2 alanı aşan taşınmaz elde eden 
arsa sahipleri, inşaatın bitim tarihini takip eden 
takvim yılı başından itibaren üç takvim yılı için-
de taşınmaz satışı yapmamaları durumunda, bu 
sürenin sonu itibariyle satılmayan taşınmazları 
inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli üze-
rinden iktisap etmiş sayılacaklar ve daha sonra 
satış yapılması durumunda değer artış kazancı 
elde etmiş olacaklardır. Aynı kapsamdaki arsa 
sahipleri, yaptıkları son taşınmaz satışının yapıl-
dığı tarihten başlayarak üç yıl içinde herhangi 
bir taşınmaz satışı yapmamaları durumunda 
ticari faaliyetin sona erdiği, taşınmazların işlet-
meden çekildiği ve taşınmazların inşaatın bitim 
tarihindeki maliyet bedeli üzerinden iktisap 
edilmiş olduğu kabul edilmiş sayılacak ve daha 
sonra satış yapılması durumunda değer artış 
kazancı elde etmiş olacaklardır.

İstisnalar
Değer artış kazancı olarak vergilendirilen ka-
zançlara ilişkin Yasa Tasarısı’nın 49’uncu mad-
desinde vergiden istisna edilecek kazançlar 
yer almaktadır. Söz konusu madde uyarınca, 
a) İkamet amacıyla satın alınan ve fiilen ika-
met edilen tek konutun elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar ile arsa payının devri sonucu 
tek konut alan arsa sahibinin bu konutu elden 
çıkarmasından doğan kazançlar vergiden is-
tisna edilmektedir. b) Bina ve arsanın elden 
çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış 
kazancının iki tam yıldan fazla süreyle elde tu-
tulanlardan elde edilen kazancın yüzde 40’ı; üç 
tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde 
edilen kazancın yüzde 50’si; dört tam yıldan 
fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen ka-
zancın yüzde 60’ı; beş tam yıldan fazla süreyle 
elde tutulanlardan elde edilen kazancın yüzde 
75’i vergiden istisna edilmektedir. c) Bir takvim 
yılında elde edilen değer artış kazancının, Ge-
lir Vergisi Tarifesi’nin birinci dilim tutarı kadar 
olan kısmı vergiden istisna edilmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç
Uzun yıllardır tartışma konusu olan ancak vergi 
kapsamına alınamayan rant gelirlerine yönelik 
vergi alınmasını öngören Gelir Vergisi Yasa 
Tasarısı, kapsamlı bir düzenleme getirmekte-
dir. Söz konusu düzenlemeler, daha çok şehir 
rantı olarak adlandırılan rant gelirlerinden vergi 
alınmasına yönelik hükümler içermektedir. Ta-
sarının yasalaşması halinde, devletin rant gelir-
lerinden vergi adı altında pay alması söz konusu 
olacağından, rant elde amacıyla tasarruflarını 
gayrimenkul olarak değerlendirmek isteyenle-
rin kararları üzerinde kuşkusuz olumsuz bir etki 
yapacaktır. Tasarı ile getirilen düzenlemelerde 
istisna hükümlerinin çok sınırlı tutulması da bu 
olumsuz etkiyi artırmaktadır. Ülkemizde çok 
önemli bir yatırım aracı olarak kabul edilen gay-
rimenkulün, vergisiz ortam nedeniyle cazibesini 
koruması da bu önemde büyük bir paya sahip-
tir. Rant gelirlerinden vergi alınmasının, tasar-
ruflarının değerlendirilmesine yapacağı etki 
dışında, belki de en önemli etkisi, ilave vergi 
nedeniyle arsa maliyetlerinin ve dolayısıyla inşa 
edilen binaların maliyetlerinin yükselmesine ne-
den olacak olmasıdır.  Ülkemizdeki yeni konut 
ihtiyacının, mevcut arsalar ile karşılanması pek 
mümkün görünmediğinden, üretilen yeni arsa-
lardaki rant gelirlerinin vergilendirilmesi nede-
niyle, yeni konut maliyetleri ile beraber fiyatla-
rında da artış kaçınılmaz olacaktır.



D
oğu Karadeniz Kalkınma Ajan-
sı (DOKA) ve Türkiye Ekono-
mi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) işbirliğinde gerçek-

leştirilen DOKA Fındık Ticaret Güven 
Endeksi’nin Aralık 2015 ve 2015 yılı Genel 
Sonuçları, Mart ayı başında kamuoyu ile 
paylaşıldı.
Türkiye’nin bölgesel ve ürün bazlı ilk güven 
göstergelerinden biri olan DOKA Fındık 
Ticaret Güven Endeksi ile Giresun, Artvin, 
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon’da 
fındık ticareti yapan firmaların mevcut 
durumları ve önümüzdeki döneme ilişkin 
beklentileri analiz edilirken, Doğu Karade-
niz Bölgesi fındık sektörü Türkiye geneli ve 
AB’ye üye ülkelerle karşılaştırılıyor. Toptan 
fındık ticareti yapan 250 firma ile her ay 
yapılan anketler üzerinden gerçekleştirilen 
çalışma, geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu 
yana her ay düzenleniyor ve sonuçlar ka-

muoyuna açıklanıyor.

FINDIK GÜVEN ENDEKSİ   

DOKA ve TEPAV işbirliğinde gerçekleştirilen 
DOKA Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi’nin 
son yayımladığı verilere göre geçtiğimiz yıl negatif 
değerle kapandı. Önümüzdeki üç ayda satış 
fiyatlarında sipariş, satış, satış fiyatı ve istihdam 
beklentilerinde düşüş izlenirken, endeks, Türkiye 
geneli ticaret endeksinden daha iyi performans 
sergiledi.

düşüşünü sürdürüyor denge değerinde Kasım 2015’e göre 6,5 
puanlık azalma görüldüğü endeksine göre 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındık ticareti 
yapan firmaların gelecek üç aya ilişkin sa-
tış beklentileri ise Türkiye geneline kıyasla 
daha kötü seyrediyor (Şekil 2 ve Tablo 2). 

Satış fiyatlarında artış bekleniyor
Öte yandan, Aralık 2015 endeksine göre, 
fındık ticareti yapan firmaların yüzde 
59,2’si önümüzdeki üç ayda satış fiyatların-
da artış beklerken, satış fiyatlarında azalma 
bekleyenlerin oranı yüzde 15,9 oldu. Ge-
lecek üç aydaki satış fiyatı beklentilerinin 
denge değerinde Kasım 2015’e göre 9,8 
puanlık azalma görüldüğü endeks, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde fındık ticareti yapan 
firmaların gelecek üç aya ilişkin satış fiyatı 
beklentilerinin de Türkiye geneline kıyasla 
daha iyi olduğuna işaret ediyor.
İşlerdeki toparlanma algısında da Kasım 
2015’e göre 31,1 puanlık artış yaşanan en-
dekste, işlerinin geçen yılın aynı dönemine 
göre arttığını belirtenlerin oranı yüzde 54,1 
olurken, azaldığını belirtenlerin oranı yüz-
de 24,5 oldu. Fındık ticareti yapan firma-
ların yüzde 21,4’ü ise işlerinin geçen yıla 
göre değişmediğini ifade etti. Buna göre, 
Aralık 2015’te Doğu Karadeniz’de fındık 
ticareti yapan firmaların işlerdeki topar-
lanma algısı, Türkiye genelindeki ticaret 
firmalarına kıyasla daha olumlu izleniyor.
Son olarak, Doğu Karadeniz ve Türkiye 
anket soruları bazında karşılaştırıldığında, 
Aralık 2015’te Doğu Karadeniz’in 
Türkiye’ye göre “geçtiğimiz 3 ayda 
işlerin durumu”, “önümüzdeki üç 
ayda tedarikçilerden sipariş ve satış 
fiyatı beklentisi” ve “geçen yıla göre 
işlerin durumu” göstergelerinde daha 
iyi performans sergilediği görülüyor. 
“Geçtiğimiz üç aydaki işlerin durumu”, 
“gelecek yıl alım yerleri, kırma ya 
da entegre fındık işleme tesisi sayısı 
beklentisi”, “geçen yıla göre işlerin 
durumu” ve “önümüzdeki üç ayda 
tedarikçilerden sipariş, satış, satış fiyatı 
ve istihdam beklentisi” göstergelerinde 
ise Kasım 2015’e göre azalma yaşandığı 
söylenebilir (Tablo 3).

Fındık Ticaret Güven Endeksi 
nasıl hesaplanıyor?
Fındık Ticaret Güven Endeksi, ankette yer 
alan “Son üç ayı düşündüğünüzde iş hac-
minizde (satışlarınızda) nasıl bir gelişme 
oldu?”, “Şu andaki fındık stok miktarınız 
için ne söyleyebilirsiniz?” ve “Önümüzdeki 
üç ayda iş hacminizde (satışlarınızda) na-
sıl bir gelişme bekliyorsunuz?” sorularına 
verilen yanıtların balanslarının ortalaması 
alınarak hesaplanırken, balans değeri ise 
sorulara olumlu cevap verenler ve olum-
suz cevap verenlerin farkı alınarak hesap-
lanıyor.

Endeksin düşüş eğilimi sürüyor
Türkiye genelini temsil eden ticaret en-
deksinin -5,6 değerini aldığı Aralık 2015’te 
DOKA Fındık Ticaret Güven Endeksi -4,1 
değerini alırken, endeks, bir önceki aya 
göre 25,8 puan azalış sergiledi. Geçtiğimiz 
üç ayda işlerdeki azalış ve önümüzdeki 

üç ayda satış beklentisindeki düşü-
şün etkili olduğu bu gerileme-

ye rağmen endeks, Aralık 
2015’te TEPE’den daha iyi 
performans sergiledi (Şekil 1 
ve Tablo 1). Endeksin Aralık 
2015 sonuçlarına göre, fındık 

ticareti yapan firmaların yüzde 
31’i önümüzdeki üç ayda işlerin-
de iyileşme beklerken, işlerinde 

kötüleşme bekleyenlerin oranı 
yüzde 36,1 oldu. Gelecek üç 
aydaki satış beklentilerinin 
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Şekil 1: DOkA ile TePe kArŞılAŞTırmAsı* (kAsım 2014-kAsım 2015)

TAblO 1: DOkA FınDık TicAreTi Güven enDeksi

TAblO 3: DOkA ve TePe sOru bAzınDA DeTAylı sOnuçlAr (PuAn)

TAblO 2: iŞlerin Geçen yılın Aynı Dönemine Göre Durumu (%ArTTı-%AzAlDı)

Şekil 2: önümüzDeki üç AyA iliŞkin sATıŞ beklenTisi 
(%ArTTı-%AzAlDı) (kAsım 2014-kAsım 2015)
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*Ocak-Mart dönemi için ilk ay TÜİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır.
Son 12 aylık dönem için ilk 11 ay TÜİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır. 

sekTörel bAzDA iHrAcAT rAkAmlArı - 1.000 $   
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yıllAr iTibArıylA Türkiye iHrAcATı 2003-2015 (milyOn $)

0
20 

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/03

 47.2

 63.2  73.5
 85.5

  107.3

   132

 102.1
 113.9

 134.9

  152.4
 151.8

 157.6
 143.9

  33.4

01/09/2015-31/03/2016 TAriHleri ArAsınDA kAyDA AlınAn Türkiye FınDık iHrAcATı

2015/2016 sezOnu 2015 ürünü (TOn/iç) 2014 ürünü (TOn/iç) TOPlAm (TOn/iç) DeĞer ($)

Ab ülkeleri 84.255,2 1.510,0 85.765,2 821.600.783,0

Ab DıŞı AvruPA 5.899,1 435,2 6.334,3 59.254.640,0

DenizAŞırı ülkeler 13.959,4 21,7 13.981,1 139.100.879,0

DiĞer ülkeler 2.669,9 258,4 2.928,3 27.542.551,0

kArADeniz TOPlAmı 106.783,6 2.225,3 109.008,9 1.047.498.853,0

DiĞer birlikler TOPlAmı 57.420,8 1.862,3 59.283,1 562.713.326,0

Genel TOPlAm 164.204,4 4.087,6 168.292,0 1.610.212.179,0

nATurel iç FınDık (kilO) 103.731,0 971.263.273

iŞlenmiŞ iç FınDık (kilO) 64.561,0 638.948.906

2014/2015 Aynı Dönem iHrAcAT 144.111,0 1.782.215.494

2013/2014 Aynı Dönem iHrAcAT 175.785,1 1.259.699.287

KARADENİZ FINDIK MAMULLERİ VE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
EYLÜL 2015-MART 2016 VERİLERİNE GÖRE 1 MİLYAR 610 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 
İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, SEZONUN İLK YEDİ AYINDA STANDART NATUREL İÇ 
FINDIĞIN KENTALİ ORTALAMA 854 DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ. 
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yıllArA Göre FınDık ve Türkiye iHrAcATı 

2015 iTibArıylA Türkiye FınDık üreTim AlAnlArı (HekTAr) 2015 iTibArıylA DünyA FınDık üreTim AlAnlArı (HekTAr) 

Giresun ve 
 GümüŞHAne 

118.562

OrDu 
227.121

sAmsun, sinOP ve 
TOkAT 
101.833

TrAbzOn 
65.485

rize 
3.606

ArTvin 
8.122

Düzce 
62.685

bOlu, sAkAryA ve 
kOcAeli 

88.318

zOnGulDAk, bArTın ve kAsTAmOnu 
36.914

Türkiye 
712.646

iTAlyA 
71.000

isPAnyA 
20.000

AbD 
12.200

AzerbAycAn 
21.000

GürcisTAn 
23.000

DiĞerleri 
54.450
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bOrsAlArDA sezOnlArA Göre GerçekleŞen HAzır müsTAHsil sATıŞı 
kAbuklu FınDık mikTArlArı ve OrAnlArı

sOn 10 yılın Türkiye FınDık iHrAcATı TuTAr (us DOlAr) sOn 10 yılın Türkiye FınDık mikTArı (TOn)

2013 2014 2015

2015 iTibArıylA DünyA FınDık üreTim AlAnlArı (HekTAr) 
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2.000.000.000  

2.500.000.000  

3.000.000.000  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  

İHRACAT  (DOLAR)  
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50.000  

100.000  

150.000  

200.000  

250.000  

300.000  

350.000  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015  

MİKTAR  (TON)  

1 EYLÜL 2015-31 MART 2016 TARİHLERİNDE 168 BİN 292 TON FINDIK İHRAÇ 
EDİLİRKEN, İHRACATIN 131.134 TONU AB ÜLKELERİNE, 18.440 TONU DENİZAŞIRI 
ÜLKELERE, 9.984 TONU AB DIŞINDAKİ AVRUpA ÜLKELERİNE, 8.824 TONU İSE 
DİĞER ÜLKELERE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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DünyA kAbuklu FınDık rekOlTe TAHminleri (TOn) 

Türkiye kAbuklu FınDık rekOlTeleri (TOn)

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

GİRESUN ORDU SAMSUN TRABZON SİNOP RİZE ARTVİN GÜMÜŞHANE TOKAT DÜZCE SAKARYA ZONGULDAK KOCAELİ KASTAMONU BARTIN BOLU

2011 2013 2015

2012 2014
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Sigortalı ve BES katılımcılarının
değişen ihtiyaçlarına uygun çözümler için 

size ERM SİGORTA yeter!

Beklentilerinizi
yüksek tutun!

+90 (454) 216 09 03

+90 (533) 216 02 02

Arif Bey Caddesi. No: 24/A
Giresun Merkez /GİRESUN

ERM SİGORTA

ERM SİGORTA



F I N D I K T A 
ALTIN 

M A R K A
Dünyan ın  en  l e z ze t l i  f ı nd ı k l a r ı
t e s i s l e r im i zde  i ş l enmek ted i r.

Altun Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Çarşı mah. Naipli Sok. No : 11 Tirebolu / Giresun
Tel: +90 454 411 43 10 - 411 29 15  Faks: +90 454 411 46 73
ALIM MERKEZİ: +90 454 411 42 90 GSM: +90 532 357 20 28
info@altungida.com.tr

/AltunGida /AltunGida
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