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4 BİN YILLIK GELENEK 
COŞKUYLA KUTLANDI

FINDIK CENNETİNİ 
KALESİNDEN İZLEYİN
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GİRESUN TİCARET BORSASI 
“Güvenli Depo, Yüksek Kalite, İyi Fiyat”

Fındık MÜZESİ KURULUYOR

GİRESUN FINDIĞI MARKALAŞIYOR!



BAŞKAN’DAN

Giresun Ticaret Borsası

2016 yılının 15 Temmuz günü yaşanan hain darbe girişimi Türkiye 
tarihinin en büyük ihaneti olarak tarihte yerini alırken demokrasiye 
sahip çıkan milletimiz ve devletimiz el ele adeta bir kahramanlık 
destanı yazdı. Tarihte benzerine çok az rastlanan bir birlik ve 
beraberlik duygusuyla bu girişimi bertaraf ederek demokrasiye ve 
Cumhuriyete sahip çıktı. Hükümetimizin attığı adımlar sayesinde 
ekonomimizde kalıcı bir hasar oluşmadığı gibi 2016 yılının üçüncü 
çeyreğinde daralan ekonomimiz, hızla toparlanarak son çeyrekte 
yüzde 3,5; 2017’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 5 büyümeyi başardı.

Bunlar yaşanırken biz de, Giresun Ticaret Borsası ve Türkiye’nin iş 
dünyası olarak hep birlikte ülkemizin bu zor dönemi atlatması için 
el ele çalıştık. Darbe kalkışmasının yaşandığı geceden başlayarak 
basın açıklamaları yaptık. Üretimin ve ekonominin kesintisiz devam 
etmesi için çalıştık. Türkiye’nin iş dünyası olarak tek ses, tek yürek 
olduk.

15 Temmuz’un yarattığı zorlu süreci elbirliğiyle atlattık. Ancak 
bundan sonra da yılmadan, sabırla ve ısrarla çalışacağız. En 
önemli projelerimizden biri olan Giresun Fındık Lisanslı Deposu 
ve Spot Borsasının hizmete girmesiyle Giresun’umuza ve fındık 
üreticilerimize çok büyük katkı sağlamış olacağımıza inanıyoruz. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Giresun ve Türkiye için 
çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla...

TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

HARUN AYDIN
GİRESUN TİCARET BORSASI
MECLİS BAŞKANI
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 SAHİBİ
GİRESUN TİCARET BORSASI ADINA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TEMEL YANIKOĞLU

YAYIN KURULU
EREN NİZAM

OLGUN UMUR YÜKSEL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
GİRESUN TİCARET BORSASI

GENEL SEKRETERİ 
EREN NİZAM

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

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

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

YAPIM

KÜÇÜK MUCİZELER YAYINCILIK VE 
İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

YAYIN DİREKTÖRÜ
ERKAN ERSÖZ

erkanersoz@kucukmucizeler.com

EDİTÖR
CANSU MEŞEDİLCİ

cansu@kucukmucizeler.com
CENK SARIOĞLU

cenk@kucukmucizeler.com 
KÜBRA DEMİR

kubra@kucukmucizeler.com

ART DİREKTÖR
UĞUR KARAGÜL

ugurkaragul@kucukmucizeler.com

GRAFİK TASARIM
HALİT TAŞCAN

halit@kucukmucizeler.com

İLETİŞİM
KAPTANPAŞA MAH. DARULACEZE CAD.  

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

TEL: 0212 211 68 53 - 73

BASKI - CİLT
PROMAT BASIM YAYIN

www.promat.com.tr
TEL: 0 212 622 63 63

GİRESUN TİCARET BORSASI TARAFINDAN 
ÜÇ AYDA BİR  YAYIMLANIR

VE ÜCRETSİZ DAĞITILIR.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

 YER ALAN İMZALI YAZILAR,
YAZARLARIN KİŞİSEL GÖRÜŞLERİDİR,

GİRESUN TİCARET BORSASI’NI BAĞLAMAZ.
GTB FINDIK DERGİSİNDE

YER ALAN YAZILAR VE FOTOĞRAFLARIN 
HER TÜRLÜ TELİF HAKKI

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

DAHİ İKTİBAS EDİLEMEZ.

Fındık Borsası’nda sona gelindi

Fındık üreticisine büyük destek
DenizBank ve Giresun Ticaret Borsası arasında Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası ödeme ve nakit ihtiyaçları konusunda protokol imzalandı. 

Giresun Ticaret Borsasınca hayata geçirilen AB destekli proje 
kapsamında kurulan “Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası”, 
yeni sezon fındık hasadının başlayacağı ağustos ayından itibaren 
hizmete girerek ürün alımına başlayacak.

İÇİNDEKİLER

9

12



Giresun Ticaret Borsası

Fındık cennetini bir de kalesinden izleyin

Giresun’un
yüz kuleli 
kardeşi: Alba

Karadeniz’in fındık cenneti 
olarak adlandırılan 

Giresun’un tepesinde, şehri 
boydan boya gören, adeta 

tarihi ve yeşili ile sadece 
göze değil, ruhumuza 

da hitap eden ‘Giresun 
Kalesi’ni bir de bizim 

kalemimizden tanımaya 
ne dersiniz? O halde, hoş 
geldiniz, burası Giresun’a 

adımınızı attığınız ilk 
günün akşamında mutlaka 

uğrayacağınız şehrin 
nadide bölgelerinden biri.

36

36

Giresun, fındıktan sonra çayda da iddialı
18
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türkiye

Türkiye cazibesiyle
45’inci sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan 

Ticaret Ajansı ile birlikte İtalyan 
düşünce kuruluşu European 

House Ambrosetti’nin hazırladığı 
Küresel Cazibe Endeksi’nin 

tanıtımını gerçekleştirdi. 
European House Ambrosetti’nin 

hazırladığı Küresel Cazibe 
Endeksi’ne göre, Türkiye 

dünyada 144 ülke arasında 
45’inci sırada yer aldı. Dünya 

Bankası İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu 

Küresel Rekabetçilik Endeksi ve 
Küresel İnovasyon Endeksi gibi 

endekslerin eksik noktalarını 
tamamlamayı ve daha objektif 

bir metodolojiyi hedefleyen İtalya 
ise 14’üncü sırada yer alıyor. 

Küresel Cazibe Endeksi’nin 
tanıtım etkinliğinde konuşan 

TİM Başkanvekili Mustafa 
Çıkrıkçıoğlu, “Ülkemiz Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Küresel 

Rekabetçilik Endeksi’nde 69’uncu 
olurken, Dünya Bankası İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi sonuçlarına 
göre 65’inci sıradaydı. Ancak, 

daha objektif bir metodoloji 
kapsamında yapılan Küresel 

Cazibe Endeksi ile ülkelerimizin 
daha güvenilir kriterlerle 

değerlendirildiğini gördük. İtalya 
ve Türkiye, dünyanın önemli 

cazibe merkezleri konumunda 
bulunuyor” diye konuştu. 



Giresun Ticaret Borsası

AK Parti Denizli İl Teşkilatı ile gönül köprüsü kurmak 
amacıyla Kars’a geldiklerini ifade eden Ekonomi 
Bakanı Zeybekci, şöyle konuştu: “Bugün Kars’a 
gelirken ramazanın bereketiyle güzel haberlerle 
geldik. Nahçıvan’ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda 
tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan’daki 
ürünlerin Türkiye’ye girişi, Türkiye’deki ürünlerin 
Nahçıvan’a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz. 
Bunun teknik altyapısı oluşturuldu. Şu anda Ekonomi 
Bakanlığını temsilen orada arkadaşlarımız var, yerleşti. 
Yani şöyle söyleyeyim, bir şehir gibi Erzurum, Artvin ile 
alışveriş yapar gibi bir ortam hazırlayacağız” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 270 
bin KOBİ’nin 6,5 milyar lira kredi kullandığını 
açıkladı. Özlü, “KOBİ’lere kredi için 770 bin talep 
geldi. 460 bin KOBİ’ye bu kredileri verebileceğimizi 
düşündük. Büyüklüklerine göre bazılarına 20 bin 
bazılarına 30 bin, bazılarına da 50 bin liralık 
kredi imkanı tanındı. Bugüne kadar toplamda 270 
bin KOBİ, 6,5 milyar liralık kredi kullandı” dedi. 
Hükümet geçtiğimiz yıl kasım ayında KOBİ’leri 
güçlendirmek için Kredi Garanti Fonu’nu kullanarak 
ilave 17 milyar liralık bir fon getirildiğini duyurmuştu.

Interpress’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin hazırladığı ‘Türkiye 
Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri 
Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, Makineler Arası 
İletişim (M2M) abonesinin ise 4,1 milyonu geçtiği tespit 
edildi. Rapora göre, ülkemizde mobil abone sayısının 
75,7 milyona yükseldiği buna göre nüfusumuzun yüzde 
94,9’unun mobil abonesi olduğu ortaya çıktı. 2017’nin 
ilk üç ayında da 413 dakikalık ortalama aylık mobil 
kullanım süresiyle Türkiye’nin önceki dönemlerde olduğu 
gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğu 
belirlendi.

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Burak Özaydemir, 
beyaz eşyada uygulanan ÖTV indirimi hakkında 
açıklamalarda bulundu. Türkiye’de son dönemde 
ÖTV indiriminin etkisiyle üretim adetlerinin oldukça 
arttığını ifade eden Özaydemir, özellikle şubat ve 
mart aylarında hızlı bir hareketlenme yaşandığını 
vurgulayarak, iç satış rakamlarına önemli etkisi 
olduğunu dile getirdi. Özaydemir, “Beyaz eşyada 
geçen yıl mart ayında 600 bin satış yaşanmışken, bu 
yıl mart ayında da 861 bin iç satış oldu” diye konuştu.

nahçıvan ile TicareT 
serbesT hale geliyor

270 bin kobi’ye
6,5 milyar Tl kredi

cep Telefonu 
kullanmada birinciyiz!

ÖTv ayarı isTihdama 
da kaTkı yapTı
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DÜNYA

ALMAN EKONOMİSİ 
HAZIRI MI 
TÜKETİYOR?
Avrupa ülkeleri mali krizle 
boğuşurken, Alman ekonomisi 
en parlak dönemlerinden birini 
yaşıyor. Yapılan araştırmalara 
göre Almanya’da ekonomi 
gelecek yıl da büyüyecek. 
Geçen yıl gayrisafi milli hasıla 
yüzde 1,9 oranında arttı. Bu 
yıl yüzde 1,7, 2018’de yüzde 
2 artış bekleniyor. 2005’te 
yüzde 12’nin üzerinde olan 
işsizlik şimdi yüzde 5,6. 
İhracat rekor kırdı. 2017’de 1 
trilyon 207 milyar euro ihracat 
geliri sağlandı. İhracat fazlası 
253 milyar euroyla rekora 
koştu. Ancak bu iyi konjonktüre 
rağmen tek endişe, yatırım-
ların aynı boyutta olmaması. 
İşverenler ekonomiden mem-
nun olmasına rağmen yüksek 
kazancın aynı oranda yatırıma 
dönüşmemesi ekonomistleri 
endişelendiriyor. İşverenlerin 
yeni makinelere, bilgisayar ve 
teknolojiye yatırımları zayıf. 
Yatırımlar gelecekte üretimi be-
lirliyor. Yatırımların az olması, 
uzun vadede üretim ve ekono-
mik büyüme için önemli sorun. 
IFO Enstitüsü’nde konjonktürel 
gelişmeleri araştıran Magnus 
Reif, “Yatırımlar ortalamanın 
altında kalırsa, Almanya hazırı 
tüketiyor anlamına gelir” dedi.

ABD’DE TİCARET AÇIĞI 
BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE
ABD’de dış ticaret açığı nisan 
ayında mart ayına göre yüzde 
5,2 artarak beklentiyi aştı. ABD 
Ticaret Bakanlığının raporuna 
göre, dış ticaret açığı bu yılın 
nisan ayında bir önceki aya göre 
yüzde 5,2 artarak 47,6 milyar 
dolara yükseldi. ABD Başkanı 
Donald Trump için öncelikli 
sorunlar arasında yer alan ticaret 
açığına ilişkin piyasa beklentisi 
46,1 milyar dolar ya da yüzde 
1,5 artış yönündeydi. Açığın 
nisanda artış kaydetmesinde, 
ithalatın yüzde 0,8 artışla 238,6 
milyar dolara çıkması belirleyici 
oldu. Ülkenin ihracatı ise aynı 
dönemde yüzde 0,3 azalışla 
191 milyar dolara geriledi. Bu 
arada, mart ayına ait dış ticaret 
açığı verisi, 43,7 milyar dolardan 
45,3 milyar dolara revize edildi. 
Öte yandan, ABD’de açıklanan 
diğer verilere göre, tarım dışı 

istihdam artışı mayısta 138 binle 
beklentinin altında kalırken, 
işsizlik oranı yüzde 4,3’e 
gerileyerek son 16 yılın en düşük 
seviyesine indi. Fed’in enflasyon 
açısından dikkatle izlediği 
ortalama saatlik ücretler, mayısta 
beklenti paralelinde yüzde 0,2 
yükselirken, yıllık ücret artışı 
yüzde 2,5’te sabit kaldı.

Brezilya Merkez Bankası (COPOM) 
Başkanı Ilan Goldfajn, yeni faiz 
indirimlerine yeşil ışık yaktı. 
Goldfajn yaptığı açıklamada, 
“Faiz indirimi için gerekli şartların 
devam ettiğini gözlemliyorum” dedi. 
COPOM 2016 Eylül ayında yüzde 
14,25 seviyesinden başladığı faiz 

indirme sürecine devam ediyor. 
COPOM 2016 Eylül’den bu yana 
faizleri 6 toplantıda 400 baz puan 
indirdi. COPOM Haziran başında 
düzenlediği son toplantıda faizi 100 
baz puan düşürmüştü. COPOM’un 
2017 enflasyon hedefi yüzde 1,5-
4,5 aralığında bulunuyor.

BREZİLYA’DAN YENİ FAİZ 
İNDİRİMİNE YEŞİL IŞIK

ALMAN EKONOMİSİ 



Giresun Ticaret Borsası

İNGİLTERE İÇİN  
TEHLİKE ÇANLARI 
ÇALIYOR
İngiltere Merkez Bankası’nda 
enflasyon konusunda tehlike 
çanları çalarken, politika 
yapıcıları arasındaki ayrılık 
derinleşiyor. İngiltere Merkez 
Bankası (BOE) politika yapıcı-
larından en azından bazıları, 
enflasyonun baskın geldiğini 
düşünüyor. 8 yetkiliden 3'ü 
acil sıkılaşma çağrısında bu-
lundu. Fiyatlardaki para birimi 
kaynaklı artışa ilişkin tedirgin-
lik, üç yetkiliyi beklenmedik bir 
şekilde bu ay faiz artışına gidil-
me taraftarı olmaya sevk etti. 
Para Politikası Komitesi’nde 
5’e karşılık 3 yetkilinin faiz-
leri rekor düşük seviyesi olan 
yüzde 0,25 seviyesinde tutma 
taraftarı olması, faizler konu-
sunda son 6 yılda yaşanan en 
büyük ayrılık olarak görülüyor. 
Yetkililer, halihazırda yüzde 
2,9 seviyesinde olan enflasyo-
nun daha önce düşünülenden 
daha fazla hızlanabileceği 
konusunda uyardı. Investec 
Secutiries ekonomisti Victoria 
Clarke, “Enflasyon, yetkililer 
için en önemli şey gibi görünü-
yor, ve geri kalan her şey ko-
nusunda bekleyip görecekler” 
dedi ve “Yüzde 2,9’luk enflas-
yon tehlike çanları çalıyor gibi 
duruyor” diye konuştu.

JAPONYA DIŞ TİCARET
AÇIĞI VERDİ

AVRUPA’DA YENİ BİR 
BELİRSİZLİK OLUŞABİLİR
İspanya’da merkezi hükümetin 
karşı çıkmasına karşın Katalonya 
Özerk Yönetimi, 1 Ekim’de 
bağımsızlık referandumuna 
gidecek. Bugüne kadarki 
açıklamalarında Katalonya’nın 
hiçbir şekilde yasal bir referandum 
gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan 
İspanyol hükümetinin, referandumun 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
gitmesi bekleniyor. Katalonya’nın 
bu girişimi Avrupa’da yeni 
bir belirsizliğe yol açabilir. 
Referandumun gerçekleşmesi 
durumunda Katalonya’nın kazanma 
ihtimalinin düşük görülmesine 
karşın tam tersi bir sonucun Avrupa 
ve İspanya’ya olası etkileri de 
şimdiden tedirginliğe neden oldu. 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan IHS Markit Kıdemli 
Ekonomi ve Finansal Uzmanı 
Brian Lawson, Katalonya’nın 
bağımsızlık ilan etmesi durumunda 

bunun İspanya için zarar verici 
olabileceğini ve kalan borçlarını 
İspanya’ya ödemeyi reddetmesinin 
İspanya’nın büyümesine ve 
ekonomik yapısına önemli etkileri 
bulunabileceğini vurguladı.

Japonya Mayıs ayında sürpriz 
bir şekilde dış ticaret açığı verdi. 
Beklenenden güçlü gelen ithalat 
rakamı iki yıldan uzun bir süreden 
beri görülen en güçlü ihracat 
artışını gölgede bıraktı. Japonya’da 
Maliye Bakanlığı tarafından 
yapılan bir açıklamaya göre 
ihracat Mayıs ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 

14,9 arttı. Beklenti ihracatın yüzde 
16 artması yönündeydi. İthalat ise 
yüzde 17,8 ile üç yıldan uzun bir 
sürenin en güçlü artışını kaydederek 
yüzde 14,5’lik beklentiyi geride 
bıraktı. Japonya’da dış ticaret 
açığı Mayıs ayında 203,4 milyar 
yen (1,8 milyar dolar) seviyesinde 
gerçekleşerek 43,3 milyar yenlik 
beklentiyi aştı.
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‘çOCUK SEVİNDİR’ PROjESİ 
GELENEKSELLEşİYOR

Giresun Ticaret Borsası sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
hayata geçirilen ‘Çocuk Sevindir’ 
projesinin ikincisi 21 Mayıs 
tarihinde gerçekleştirildi. Giresun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 
Giresun’un ilçe köylerinde yaşayan 
ve daha önce Giresun merkeze 
gelmemiş, deniz görmemiş olan 
çocuklara Giresun’un güzelliklerini 

GTB’DEN

göstermek ve bir günde olsa 
eğlenceli zaman geçirmeleri 
için 60 çocuk getirilmesi 
sağlandı. Sabah kahvaltısı 
ile başlayan program çeşitli 
etkinliklerle devam etti. Alışveriş 
ile süren program çocukların 
lunaparka gitmesi ile renklendi. 
Bol eğlenceli vakit geçiren 
çocuklar, öğlen yemeğinden 

sonra sinemaya girdiler. 
Günün sonunda yaşadıkları 
bugünü hiç unutmamaları ve 
hayatlarında hep başarılı olmaları 
amacıyla her çocuğa Giresun 
Ticaret Borsası armağanı olan 
kitaplar hediye edildi.  Etkinliğe 
katılan çocuklar mutluluklarını 
belirterek unutulmayacak bir gün 
yaşadıklarını dile getirdiler.

FAE mÜDÜRÜ AKAR VE EKİBİNDEN GTB’YE ZİYARET
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun 
Akar ve ekibi, 22 Mayıs tarihinde Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yapılan 
ziyarette Giresun Ticaret Borsası tarafından 
yapılan Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsa sistemi ile Giresun kalite fındıkta değişen 
depolama koşulları hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Özcan Güre ve Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi İzzet Tekbaş hazır bulundu. 
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DENİZBANK İLE GİRESUN FINDIK BORSASI’NDAN 
FINDIK ÜRETİCİSİNE BÜYÜK DESTEK
DenizBank ve Giresun Ticaret 
Borsası arasında Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası ödeme 
ve nakit ihtiyaçları konusunda 
protokol imzalandı. 4 Temmuz 
2017 tarihinde yapılan işbirliği 
toplantısına Denizbank Tarım 
Bankacılığı Bölge Satış Müdürü 
Boran Meletli, DenizBank Giresun 
Şubesi Müdürü Esel Alparslan, 
Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter 
Eren Nizam katıldı. Anlaşma 
kapsamında, fındık üreticileri, 
tüccarlar ve sanayiciler ürünlerini 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası’na teslim ederek, ürün bedeli 
ödemesini DenizBank şubelerinden 
alabilecek, aynı zamanda Elektronik 
Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi 
ile nakit ihtiyaçlarını kolayca 
karşılayabilecek. Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, Fındık Lisanslı 

Deposu ve Spot Borsasının Ağustos 
ayı sonunda açılacağına işaret 
ederek, “Açmakla bitmiyor, banka 
ayağı çok önemli. DenizBank bunu 
önemsedi, bize çok önemli katkı 
sağladılar. Denizbank’a katkıları 
nedeniyle teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Denizbank Karadeniz Bölge 
Müdürü Seyfi Doğan Atakent ise, 
sundukları ürün ve hizmetlerin yanı 
sıra hayata geçirdikleri işbirlikleri 
ile de üreticilerin yüzünü güldürmeyi 
hedeflediklerini söyledi.

“Bankamız tüm imkanlarıyla 
tarım sektörünün yanında”
Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan DenizBank Karadeniz 
Bölge Müdürü Seyfi Doğan Atakent; 
sundukları ürün ve hizmetlerin 
yanı sıra hayata geçirdikleri 
işbirlikleri ile de üreticilerin yüzünü 
güldürmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Atakent şöyle devam etti; “Tarım 
sektörünü en fazla destekleyen 

lider özel banka olarak 15 yıldır 
üreticilerimiz ile kurduğumuz ilişkiyi 
gönül birliğiyle büyütüyor, onlara 
her alanda destek olmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile 
fındık üreticisi çiftçilerin yanı sıra bu 
ürünün ticaretini yapan tüccar ve 
sanayicilere de fayda sağlıyoruz. 
Üreticiler artık mahsullerini 
depolayabilecekleri güvenli, sigortalı 
ve sağlıklı depolama imkanına 
kavuşuyor. Kaliteli üretime teşvik 
eden, nakliye maliyetini en aza 
indiren, daha yüksek kazanç olanağı 
sunan yönleriyle de çiftçimiz için 
değer yaratıyor. Borsanın bekleme 
salonunda çiftçilerimize sunduğumuz 
lounge hizmetimiz de bulunuyor. 
Sanayici ve tüccarlarımız için de 
bu anlaşma ile maliyet avantajı, 
kaliteli ürüne güvenilir şekilde erişim, 
ellerindeki ürün senetleriyle olası 
fiyat farklılıkları riskini azaltma gibi 
önemli fırsatlar sunuluyor.”
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FINDIKTA KÜLLEmEYE KARşI 
mÜCADELE BAşLADI
Giresun Ticaret Borsası ve Giresun 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
yürütülen çalışma ile 17 Mayıs 
tarihinde fındıkta küllemeye karşı 
mücadele başlatıldı. Çalışma 
kapsamında il merkezi ve ilçelerde 
örnek bahçeler belirlendi. Konuyla 
ilgili açıklamada bulunan Giresun 
Ticaret Borsası Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, üç yıldır külleme 
hastalığının rekolte düşüklüğüne ve 
ihracat gelirinin azalmasına neden 
olduğunu belirterek Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile 
hastalığa karşı çalışma yürüttüklerini 
dile getirdi. İl ve ilçelerde 
oluşturulan örnek bahçelerde 
hastalıkla mücadeleye karşı start 
verildi.

Fındık tehlike altında
Yanıkoğlu, fındık üretimindeki 
sorunların çözülmesi gerektiğine 
işaret ederek, “Hastalığa karşı, 
doğal afetlere karşı mücadele 
yapmak zorundayız. Artık küresel 
iklim değişti, değişik şartlar var. 

QNB Finansbank Giresun Şube 
Müdürü ve Yetkilileri, Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. 
Giresun Fındık Lisanslı Deposu 
ve Spot Borsası’nın Giresun 
fındığı için hayırlı olması 
temennileri dile getirilerek, 
yapılan çalışmalar hakkında 
genel bir bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Yanıkoğlu, 
ziyaretten dolayı büyük 
memnuniyet duyduğunu belirtti 
ve QNB Finansbank ekibine 
teşekkür etti.

QNB FİNANSBANK YANIKOĞLU’NU mAKAmINDA ZİYARET ETTİ

Bir sorun yumağı altında dünya 
üretiminde yüzde 75’ine sahip 
olduğumuz fındık artık tehlike 
altında. Zaten dünyanın en 
büyük fındık ithalatçısı olan 
firma Türki Cumhuriyetlerde 
de artık planlı programlı dikim 
alanları yapmakta. Bir de bu 
hastalık, afetler olursa fındığın 
geleceği tehlike altında” dedi. 
Artık herkesin elini taşın altına 
koymak zorunda olduğunu 
dile getiren Yanıkoğlu, tüm 
kurumlarla birlikte fındıktaki 
sorunların çözülebileceğini 
söyledi. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü 
Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü 
Arif Kahya da uygulama 
bahçelerinde üreticilere 
ilaçlamanın yapılışı ve 
hastalıkla mücadelede 
yeni metotlara ilişkin 
bilgi verdiklerini ifade 
etti. Kahya; külleme 
hastalığının kontrol altına 
alınabileceğine dikkati çekti.
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GTB’DEN 3 FİRmA İSO 500’ÜN  GURUR 
TABLOSUNDA YERİNİ ALDI
 İstanbul Sanayi Odası (İSO), 
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 
2016 yılı sonuçlarını açıkladı. 
Giresun Ticaret Borsası’nın üyesi 
olan Yavuz Gıda 88’inci, Ahmet 
Ak Gıda 175’inci ve Karadede 
Tarım Ürünleri 238’inci sırada 
yer aldı. GTB, başarılarından 
dolayı firmaları tebrik ederek 
başarılarının artarak devam 
etmesini diledi. 

2016 yılında İSO İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 
sıralamasına 100 yeni firma girdi. 
Bunlardan 77’si geçen yılki 1000 
büyük kuruluşun dışından geldi. 
23 kuruluş ise 2015 yılında İSO 
500 içinde yer alıp, bu yıl İSO 
İkinci 500’e gerileyen şirketlerden 
oluştu. Türkiye’nin İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 
araştırmasının, temel bazı verileri 

bir buçuk ay önce açıklanan 
İSO 500 ile önemli ölçüde 
örtüşüyor. Özellikle, finansman 
giderlerinin İSO 500’de olduğu 
gibi, İSO İkinci 500’de de sanayi 
kuruluşlarının karlılıklarında temel 
belirleyici olmayı sürdürdüğü 
görülüyor.
İSO İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu�nun 2015 yılında 75,6 
milyar TL olan üretimden net 
satışları, 2016 yılında yüzde 
8,6 artarak 82,2 milyar TL�ye 
yükseldi. 2015 yılında reel olarak 
gerileyen üretimden net satışlar, 
2016 yılında hemen hemen hiç 
değişmedi. 2016 yılında satışların 
maliyetindeki artışların nispeten 
yavaşlamasının da katkısıyla, 
ikinci 500�ün faaliyet karlılığında 
iyileşme yaşandı. 2015 yılında 7,4 
milyar TL olan toplam faaliyet karı, 
2016�da yüzde 17,5 artarak 8,7 
milyar TL olarak gerçekleşti. 2015 

yılında kısa vadeli mali borçların 
toplam mali borçlar içindeki payı 
50 iken, 2016 yılında yüzde 
48,4’e geriledi. Bu gelişme, sanayi 
kuruluşlarının orta-uzun vadeli mali 
borçlanma olanaklarının nispeten 
arttığını göstermesi açısından 
önemli taşıyor.

Progıda 141’inci sırada!
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde Progıda da 
141’inci sırada yer aldı. Giresun 
Ticaret Borsası yayınladığı 
tebrik mesajı ile Progıda’ya iyi 
dileklerde bulundu. Mesajda 
şu sözlere yer verildi: “Progıda 
yönetici ve çalışanlarını Giresun 
Ticaret Borsası camiası adına 
tebrik ediyoruz. Ramazan ayını 
yaşadığımız bu güzel dönemde 
birlik ve beraberliğimizin bu 
ve buna benzer başarılarla 
taçlanmasını arzu ediyoruz.” 



12 - 13

TÜRKİYE’NİN İLK FINDIK BORSASI’NDA 
ALImLAR İçİN GERİ SAYIm BAşLADI
Giresun Ticaret Borsasınca 
hayata geçirilen AB destekli proje 
kapsamında kurulan “Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası”, yeni 
sezon fındık hasadının başlayacağı 
ağustos ayından itibaren hizmete 
girerek ürün alımına başlayacak.
Giresun Ticaret Borsasının (GTB) 
hayata geçirdiği Avrupa Birliği 
destekli proje kapsamında kurulan 
ve ağustos ayında hizmete girecek 
“Fındık Lisanslı Deposu ve Spot 
Borsası”nda fındık alım ve satımı 
elektronik ortamda yapılacak. 
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu 
yaptığı açıklamada, Türkiye’de 
bir ilk olan ve temeli 2015’te 
atılan “Fındık Lisanslı Deposu ve 
Spot Borsası”nın yaşanan bazı 
durumlardan dolayı tamamlanma 
sürecinin geciktiğini söyledi. 
Borsanın şu anda tüm altyapısıyla 
hizmete girmeye hazır halde 
olduğunu dile getiren Yanıkoğlu, 
“Projemiz her yönüyle hazır. Seans 
salonumuz tamamlandı, depolarımız 
alımlar için hazır durumda. Artık 
alım dönemini bekliyoruz. Ağustos 
ayında başlayacak yeni sezonla 
birlikte biz de projemizi hizmete 
sunacak ve alımlara başlayacağız” 
dedi.

Tanıtım ve eğitim programları 
olacak
Yanıkoğlu, projeyle Türkiye’de 
ilk kez fındık ürününde alım-satım 
işleminin elektronik ortamda 
gerçekleştirileceğine işaret ederek 
artık ürünün fiyatının burada 
belirleneceğini belirtti. Yanıkoğlu, 
projenin sağlıklı yürümesi ve 
hedeflere ulaşması için yoğun çaba 
harcadıklarını vurgulayarak, şöyle 
devam etti: “Yaklaşık 2 ay sonra 
başlayacak yeni sezonda hizmete 
girmesi için yoğun çaba harcıyoruz. 
Tanıtım ve eğitim programlarımız 
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olacak. Üreticilerimize burayı çok 
iyi anlatacağız. Buraya kendilerini 
getireceğiz ve projemizi en iyi 
şekilde tanıtacağız. Yine manav 
ve tüccarlarımız ile üyelerimize 
eğitim programları düzenleyeceğiz. 
Burada nasıl işlem yapılacağını 
anlatacağız.”
Yanıkoğlu, lisanslı depoda fındık 
alımı yapmayacaklarını, çiftçinin 
satış fiyatını beğenmemesi halinde 
ürününü burada bekletebileceğini 
ifade ederek, “Üreticinin fındığını 
garanti altında bekleteceğiz. 

Projemiz sektör, fındık ve çiftçi 
için ciddi yararlar sağlayacak. 
Bundan dolayı sektörün tüm 
aktörleri buraya sahip çıkmalı” 
diye konuştu. Üreticinin önceden 
pazardaki tüccarı gezdiğini ve 
ürününü en yüksek fiyatı verene 
sattığını kaydeden Yanıkoğlu, 
oluşturdukları seans salonu ile 100’ü 
aşkın satıcının fındık alıp satabilme 
imkânına kavuşacağını, üreticinin 
fındığını elektronik ortamda daha 
iyi değerlendireceğini ve herkesin 
kazançlı çıkacağını kaydetti.

Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nın seans salonu tamamlandı.
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GİFLİDAş GENEL KURULU YAPILDI

GİRESUN TİCARET BORSASI GELENEKSEL
İFTAR YEmEĞİNDE BULUşTU

Giresun Ticaret Borsası tarafından 
14 Haziran tarihinde düzenlenen 
iftar yemeği üyelerin ve protokolün 
katılımı ile gerçekleşti. Yeni 
hizmet binası bahçesinde verilen 
iftar yemeği öncesinde Borsa 
faaliyetleri ve yapılan sosyal 
sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi 
verildi. Yürütülen çalışmalar 

hakkında açıklamada bulunan 
Giresun Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Harun Aydın, “2016 
yılı ve 2017 yılının ilk aylarında 
Borsa olarak önemli çalışmalara 
ve projelere imza attık ve atmaya 
da devam ediyoruz. Eylül ayı 
itibari ile içinde bulunduğumuz 
yerleşke çalışmaya ve siz değerli 

üyelerimize hizmet vermeye 
başlayacak. Dünya üzerindeki ilk 
fındık borsası olarak tesisin hazır 
olması bizleri her geçen gün daha 
da heyecanlandırıyor. Bu duygu 
ve düşünceler ile hepinize iftar 
davetimize katıldığınız için teşekkür 
ediyor, oruçlarınızın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.

Giresun Valisi Hasan Karahan’ın 
Divan Başkanlığında Giresun Fındık 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş 
(GİFLİDAŞ) Olağan Üstü Genel Kurulu 
yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’na katılan Vali Karahan, 
toplantı sonrası borsa binasının 
bölümlerini gezdi. Giresun Fındık 

Lisanslı Deposu ve Spot Borsa ile ilgili 
Vali Karahan’a bilgi sunan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu, 35 bin metrekare alan 
üzerine kurulu olan fındık borsasının 
bir silonun depolama kapsamında 
toplamda 600 ton fındık alma 
kapasitesinin olduğunu, toplamda 24 

adet silonun 17 bin ton kapasitesinin 
bulunduğunu söyledi. Giresun Fındık 
Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nın 
ilimize ve fındık üreticilerine çok 
büyük katkısı olacağına inandığını 
belirten Vali Karahan, Başkan 
Yanıkoğlu ve ekibine çalışmalarında 
başarılar diledi. 
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TÜRK mİLLETİ HÜR YAşAmA İSTEĞİNİ 19 mAYIS’TA HAYKIRDI
Giresun Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı 
bir mesaj yayımladı. Yanıkoğlu, 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Dünya tarih sahnesinde 
farklı bir ülkenin boyunduruğu 
altında bulunmayı asla kabul 
etmeyen yüce Türk Milleti, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 
ile sembolleştirdiği kahramanlık 
destanının başlangıcını 19 Mayıs 

1919 günü yaptı. 19 Mayıs günü, 
Türk tarihinin önemli kilometre 
taşlarından biridir. Büyük Türk 
Milleti, böylesine önemli bu günde 
tüm dünya milletlerine yeniden 
bağımsız ve hür yaşama isteğini 
haykırmıştır. Savaş için gerekli silah 
ve cephaneye sahip olmamasına 
rağmen, yüreğinde yaşattığı köklü 
ve sarsılmaz imanını büyük kurtuluş 
mücadelesine yansıtan Türk Milleti, 
tarihte örneği görülemeyecek 
kahramanlıklarıyla destanlaşan 

büyük başarılara imza atmıştır. Bu 
itibarla bu mücadelenin temelinin 
atıldığı Samsun’da, büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte 
bayraklaşan büyük Türk halkının 19 
Mayıs 1919 tarihi ve sonrasında 
kazanılan Kurtuluş Savaşı, esaret 
altındaki nice milletlere ciddi bir 
örnek oluşturmuştur. Bu duygu ve 
düşünceler ile milletimizin 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramını kutluyor; sağlık, başarı ve 
mutluluklar diliyorum.” 

HÜKÜmLÜLERE YEmEK ORGANİZASYONU YAPILDI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı 
ile Giresun Ticaret Borsası iş 
birliğindeki sosyal sorumluluk 
projesiyle Giresun E Tipi Açık 
Cezaevi’ndeki hükümlüler 
için yemek ve müzik etkinliği 
gerçekleştirildi. Organizasyonun 
açılış konuşmasını yapan Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, “Giresun 
Ticaret Borsası olarak birçok sosyal 
sorumluluk projelerine destek 
oluyoruz. Bu etkinlikte bunlardan 
biri, sizlerin arasında olmaktan 
mutluyuz, inşallah kısa zaman 
içerisinde topluma faydalı bireyler 
olarak çıkıp normal hayatlarınıza 

devam edersiniz. Ben hepinizin 
huzurunda bu etkinlikte başından 
beri yakinen ilgilenen Cumhuriyet 
Başsavcısı Ozan Kaya’ya bir kez 
daha teşekkür ediyorum” dedi. 

80 milyonun kardeşliğine 
vurgu yapıldı
Kentteki bir restoranda düzenlenen 
etkinlikte konuşan Giresun 
Valisi Hasan Karahan, kader 
mahkumları diye tabir edilen, bir 
şekilde hata işleyip cezalarını 
çeken ve normal hayata dönmek 
üzere olan mahkumlara yönelik 
olumlu bir program düzenlendiğini 
söyledi. Toplumdaki 80 milyonun 

kardeşliğinin esas olduğunu 
ifade eden Karahan, şöyle 
devam etti: “Düşmez kalkmaz 
bir Allah diyoruz, önemli olan 
hatadan dönmektir. Cenab-ı 
Allah diyor ya “Eğer siz hiç 
günah işlemeseydiniz, Allah sizi 
helak eder ve yerinize, günah 
işleyecek mağfiret edeceği 
kimseler yaratırdı.” O tövbenin 
güzelliğini, pişmanlığını, tadını 
insanlar yaşasın diye. İnşallah 
memleketimiz güzel günler 
görecek. İnşallah daha iyi 
şartlarda, daha huzurlu, daha 
kalkınmış müreffeh bir Türkiye için 
hizmete devam edeceğiz.”
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N’OLUR ORmANI RENKLENDİR 
PROjESİ YAPILDI

Giresun Ticaret Borsası 
üyelerinden NOOR Fındık, çevre 
bilincini artırma ve çocuklara 
doğa sevgisini aşılama 
konusunda sosyal sorumluluk 
projesi hazırladı. Giresun 
Üniversitesi Çevre Mühendisleri, 
Giresun Üniversitesi Doğa 
Sevenler Topluluğu ve Giresun 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Özlem Tunç Dede’nin 
akademik danışmanlığını 
yaptığı proje ilk adımını 25 
Temmuz tarihinde, 19 Eylül 

İlköğretim okulunda attı. 19 Eylül 
İlköğretim okulunda yapılan 
etkinlikte öğrencilere çevre 
ve doğa sevgisi anlatılarak, 
karaçam tohumlu kalem 
ve tohum topları dağıtıldı. 
Etkinliğin ardından proje ile 
ilgili açıklama yapan Giresun 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Temel Yanıkoğlu, “Bu 
güzel projeden dolayı Borsamız 
üyesi Noor Fındığı kutluyorum. 
Geleceğimiz çocuklarımızın 
elinde, güzel ve yaşanılabilir bir 
ülke için ormanlarımız ve oksijen 

kaynaklarımız çok önemli, Bu 
proje ile çocuklarımız eskisinden 
daha fazla bilinçli olacaktır. 
Tekrar emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, projenin örnek 
teşkil etmesini temenni ediyorum” 
dedi. Çevre bilincini artırma ve 
doğa sevgisini aşılama ilkesi 
doğrultusunda “Ağaç yaş iken 
eğilir” atasözünden yola çıkarak 
Giresun İli genelindeki tüm 
ilköğretim okullarını kapsayan 
projede 2 yıl içerisinde 10 
bin öğrenciye ulaşılması 
hedefleniyor. 
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YILIN HEKİmLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Acil sağlık hizmetleri alanında 
başarılı ve özverili çalışmaları 
ödüllendirmek ve teşvik etmek, 
acil sağlık sisteminin gelişmesine 
öncülük etmek, ulusal ve uluslar 
arası düzeyde acil sağlık 
hizmetleri konusunda halkın 
bilinçlendirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla düzenlenen 
“4. Altın Ambulans Sağlık 
Ödülleri” 3 Haziran tarihinde 
sahiplerini buldu. Giresun 
Ticaret Borsası (GTB) tarafından 
Türkiye Acil Tıp Teknisyenleri 
(ATT) ve Teknikerleri (Paramedik) 
Derneği’nin düzenlediği Altın 

Ambulans Sağlık Ödülleri 
Yarışması’nda “Yılın Başhekimi” 
ve “Yılın Hekimi” ödüllerine layık 
görülen Dr. Mesut Özdemir ile 
Dr. Ziya Özdemir’e ödül verildi. 
Valilik önünde düzenlenen 
törende konuşan Giresun Sağlık 
Müdürü Opr. Dr. Ahmet Bal, 
Giresun 112 Ambulans Servisi 
Başhekimi Dr. Mesut Özdemir’in 
“Yılın Başhekimi”, 112 Komuta 
Kontrol Merkezi (KKM) Hekimi 
Dr. Ziya Özdemir’in de “Yılın 
Hekimi” seçildiklerini söyledi. GTB 
Başkanı Temel Yanıkoğlu da 
doktorları başarılarından dolayı 

kutlayarak, “Ben duyduğumda 
gurur duydum. Tüm sağlık teşkilatı 
kutsal görev yapıyor. Ama 
112’nin yeri ayrı. İlk müdahale, 
teşhis çok önemli. Zor şartlarda 
çalışıyorlar. Ben böyle bir 
başarı gösteren doktorlarımızı 
kutluyorum. GTB olarak bu 
tür başarıları ödüllendirmeye 
devam edeceğiz” dedi. Yapılan 
konuşmaların ardından Dr. Mesut 
Özdemir ile Dr. Ziya Özdemir’e 
ödülleri verilirken, törene Giresun 
Vali Yardımcısı Yüksel Çelik, GTB 
Yönetim Kurulu üyeleri ile sağlık 
müdürlüğü çalışanları katıldı. 

GTB, VALİ SARIFAKIOĞULLARI’NI ZİYARET ETTİ
Giresun Ticaret Borsası Meclis ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, Bakanlar 
Kurulu kararı ile Giresun Valisi olarak 
atanan Harun Sarıfakıoğulları’na 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali 
Sarıfakıoğulları’nı 4 Temmuz Salı günü 
makamında ziyaret eden; Giresun 
Ticaret Borsası heyeti, “hoş geldiniz” 
diyerek, hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. Vali Sarıfakıoğulları, karşılıklı 
sohbet ederek ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
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ZİRAAT ODALARINA, LİSANSLI DEPO 
TANITImI YAPILDI
 Giresun Ticaret Borsası tarafından 
AB kaynaklı olarak yapılan 
Giresun Fındık Lisanslı Deposu 
ve Spot Borsası’nın tanıtım 
toplantıları devam ediyor. 
Giresun Ticaret Borsası Ar- Ge 
Proje Uygulama ve Geliştirme 
Ofis Müdürü E. Suat Başkan 

tarafından, Giresun Ziraat 
Odası ve Bulancak Ziraat Odası 
önderliğinde muhtar ve üreticilere 
Eylül ayında hizmete başlayacak 
olan Lisanslı Depo ve Spot 
Borsa hakkında Kalite Kontrol 
Laboratuvarı, Lisanslı Depo 
Talimatları, Lisanslı Depo Ücret 

Tarifeleri ve Devlet Destekleri, 
Lisanslı Depodan Ürün Alma ve 
Spot Borsa işleyişi ile ilgili detaylı 
sunum yapıldı. Çalışmaların 
detaylı bir şekilde katılımcılara 
aktarıldığı sunumda, Giresun’un 
fındıkta söz sahibi olacağı 
vurgulandı.

AA

VAKIFBANK’TAN GTB’YE ZİYARET
Vakıflar Bankası Giresun Şube 
Müdürü ve Yetkilileri, Giresun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası’nın 
Giresun fındığı için hayırlı olması 
temennileri dile getirilerek, bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Yanıkoğlu, 
ziyaretten dolayı büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtti.



18 - 19

GÜNDEM

Giresun, fındıktan sonra 
çayda da iddialı
Türkiye’nin fındık üretiminde büyük 
pay sahibi Giresun, çay üretiminde 
de söz sahibi olmayı hedefliyor. 
Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası (GTSO) Başkanı Hasan 
Çakırmelikoğlu yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin 1 milyon 300 bin 
tonla çay üretiminde lider ülkeler 
arasında yer aldığını söyledi. 
Türkiye’de çayın tarladan bardağa 
gelişine kadar Doğu Karadeniz 
insanının büyük emeği bulunduğuna 
işaret eden Çakırmelikoğlu, 
çayın Doğu Karadeniz’de 205 
bin ailenin geçim kaynağı 
olduğunu, Giresun’da ise üretici 
aile sayısının 15 bin dolayında 
olduğunu dile getirdi. Yeni 

yatırımların da söz konusu 
olduğunu anlatan Çakırmelikoğlu, 
“Gelişen sanayileşmeyle Giresun’a 
ait markalar da ortaya çıkıyor. 
Bugün Giresun çayı Türkiye’de 
tanın ır durumda. Hedefimiz 

yakalanan ivmeyi daha da 
yukarılara çıkartmak, Türkiye’nin 
yanı sıra uluslararası alanda da 
oluşturduğumuz ve oluşturacağımız 
markalarımızla Giresun çayını 
tanıtmak” dedi.

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünden, fındık üreticilerinin dalkıran 
zararlısı olarak adlandırılan böcekle kimyasal 
mücadele etmeleri gereken dönemin başladığı 
bildirildi. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 
dalkıranın ergin dişilerinin, ağacın gövde ve 
dallarında galeriler açarak zararlı olduğu belirtildi. 
Genellikle sürgün dibinden 2 milimetre çapında 
yuvarlak bir delik açarak dala girmesiyle bitki öz 
suyunun dışarı sızdığına ve ağacın zayıfladığına 
dikkati çekildi.

Turizm Master Planı kapsamında öngörülen ve 
Karadeniz’in önemli yaylalarını ve turizm merkezlerini 
birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi için 
DOKAP’tan Giresun Özel İdaresi’ne toplamda 23 
milyon 250 TL bütçe ayrıldı. Karadeniz’in yaylalarını 
birbirine bağlayacak yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik 
Yeşil Yol Projesi içerisinde yer alan Giresun’un Kümbet, 
Bektaş, Kulakkaya, Sisdağı gibi yaylaları için DOKAP 
tarafından 25 ayrı proje yapıldı. DOKAP Yeşil Yol Projesi 
kapsamında, İl Özel İdaresi’ne 25 ayrı yol projesi için 
2016 yılında toplamda 23 milyon 250 TL ödenek ayrıldı. 

fındık üreticilerine 
dalkıran uyarısı Geldi

yeşil yol ile yayla 
yolları birleşiyor
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Giresun ‘açık su 
yüZMe yarışları’na 
eV saHiPliĞi yaPacak

Giresun ‘Açık Su Yüzme 
Yarışları’na ev sahipliği yapa-
cak. Türkiye’nin farklı illerinden 
yüzücülerin katılımı ile yapıla-
cak yarışlar 30 Ağustos günü 
başlayacak. Giresun Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
organizasyonuyla gerçekleşecek 
yarışlar 2 bin ve 5 bin metre 
olmak üzere 2 ayrı parkurda 
Belediye Plajında yapılacak. 
Yarışlarla alakalı basın toplantısı 
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü 
Halil Demirel, yarışların geçen yıl 
Giresun adasında yapıldığını bu 
yıl ise Giresun Belediye Plajında 
gerçekleşeceğini söyledi. Geçen 
yıl turizm amaçlı yapılan yarışla-
rın bu yıl sportif olarak yapılaca-
ğını belirten Demirel, ‘Geçen yıl 
tek bir parkurda yapmıştık bu yıl 
yaş kategorileri 2 bin ve 5 bin 
metrede yapılacak. Ayrıca ya-
rışma yüzme milli takımı seçme-
leri gibi de olacak. Hedeflerinin 
Giresun’un su sporları merkezi 
haline gelmesi olduğunu kayde-
den Demirel, ‘Giresun’da deniz 
alanlarını Kano, yelken, plaj 
voleybolu gibi sporların yapıldığı 
bir yer haline getirmek istiyoruz. 
İlimizde bu potansiyeli görüyo-
ruz, insanların ilgi ve merakları 
var biz de bu talebi karşılamak 
istiyoruz’ şeklinde konuştu.

ordu-Giresun HaValiManı’na 
dVor ciHaZı kuruluyor

HiPoteraPi ile ZiHinsel enGelli 
çocuklara reHabilitasyon
Giresun’da açılan at çiftliğine 
gelen zihinsel engelli, bedensel 
engelli ve otizmli çocuklar, 
uzman eğiticiler ve öğretmenler 
eşliğinde atlara binerek rehabilite 
ediliyor. Alanında ‘Hipoterapi’ 
olarak bilinen at terapisi için 
Giresun’da bulunan Özel Eğitim 
Merkezleri’ndeki öğrenciler 
çiftliğe getirilerek burada atlara 
bindiriliyor. Hipoterapi’nin 
çocuklar üzerinde zihinsel ve 
bedensel destek sağladığını 
belirten Şehit İsmail Bay Özel 
Eğitim ve Uygulama Merkezi Özel 
Eğitim Öğretmeni Hasan Hüseyin 
Akdeniz, “Hipoterapi at işliğinde 
terapi programı. Hipoterapi’de 
çok yönlü ve ritmik hareketliliğini 
kullanıyoruz. Terapide çocuklarımız 
denge kontrolünü sağlıyor zihin 
engelli olarak tam çalışmasını ve 
zihin bozukluklarındaki dikkat 
artışı sağlıyor. Ekstra olarak 

kas gelişimini de sağlıyor otizm 
tanısı olan çocuklar. 2008 
yılında yapılan bir araştırmada 
Hipoterapi’nin çocuklara iyi 
geldiği, çocukların bilgi ve 
becerilerine daha iyi yöne doğru 
ilerlettiği tespit edilmiş. Hipoterapi 
kısacası çocuklarımıza zihinsel 
ve bedensel destek sağlayan 
uygulamalardan bir tanesi” dedi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 
Türkiye’de ve Avrupa’da deniz 
üzerine kurulan ilk havalimanı 
olan Ordu-Giresun Havalimanı’na 
uçakların sisli havalarda daha kolay 
iniş yapmaları için Dvor cihazı 
inşa edildiğini söyledi. Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın ilk deniz üzerine 
kurulan havalimanı olan Ordu-

Giresun Havalimanı’nda, açıldığı 
günden beri 1 milyon 250 binden 
fazla yolcu seyahat ederken, sisli 
havalarda iniş yapamayan uçaklar 
Trabzon ve Samsun Çarşamba 
Havalimanı’na iniyordu. Ordu Valisi 
İrfan Balkanlıoğlu, eksikliği olan 
Dvor cihazının inşaatının halen 
devam ettiğini belirtti.
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BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞU: 

15 TEMMUZ
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15 Temmuz, aradan geçen bir yıla rağmen hala sıcaklığını ve değerini koruyor. 
Türk milletinin geçtiğimiz yıl gözyaşları ve acılar içerisinde yazdığı en büyük 

destanı olan 15 Temmuz,  sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında da 
çeşitli etkinliklerle anıldı.
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Üzerinden tam bir 
yıl geçti… Türkiye, 
geçtiğimiz yıl tarih 

15 Temmuz’u gösterdiği 
zaman tarihinin en 
uzun gecelerinden 
birini yaşadı. TSK 
içerisinde kümelenen 
FETÖ bağlantılı bir 
grubun darbe girişiminde 
bulunması kabul 
edilemezdi, edilmedi 
de. İstanbul’da asker 
köprüleri kapattı, jetler 
Ankara ve İstanbul 
semalarında alçak 
uçuş yaptı, Atatürk 
Havaalanı darbeciler 
tarafından işgal edildi, 
TRT ekranlarından 
yönetime el konulduğuna 
dair bildiriler okundu, 
cuntacılar TBMM’yi 
bombaladı... Gelişmeler 
üzerine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
başkomutan sıfatıyla 
gerçekleştirdiği 
konuşmada darbecilere 
hiçbir şekilde imkân 
tanınmayacağını ifade 
ederek halkı darbeye 
tepki göstermek için 
sokağa çıkmaya davet 
etti. Çağrının ardından, 
Türkiye’nin birçok ilinde 
darbe karşıtı protesto 
gösterileri düzenlendi. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dik 
duruşu ve çağrısıyla 
meydanlarda darbeye 
karşı direnen halk 16 
Temmuz sabahı darbe 
girişimini bastırdı. FETÖ 
mensubu teröristler 
tarafından cebir ve şiddet 
kullanmak suretiyle, 
anayasa ile kurulan hür 
demokrasi düzenini, 
temel hak ve hürriyetleri, 
meşru Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan 
kaldırmak amacıyla 
gerçekleştirilen silahlı 

Şehitler Köprüsü’ne doğru 
“Milli Birlik Yürüyüşü”nü 
başlattı.

‘Şehitler makamı’ 
açıldı
Yürüyüşün 
tamamlanmasıyla anma 
etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 15 
Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Anma 
Töreni’nin ardından 
Şehitler Makamı’nın 
açılışını gerçekleştirdi.  
15 Temmuz’daki darbe 
girişimi sırasında, 

darbe teşebbüsü milletin 
demokrasiye sahip 
çıkarak ortaya koyduğu 
kahramanca direniş 
sayesinde engellendi. 

Bir yılın ardından
Ve böylelikle büyük bir 
destan da yazılmış oldu.  
Türkiye’nin yaşadığı 
en büyük badirelerden 
biri olan 15 Temmuz’un 
üzerinden bugün bir yıl 
geçti. Yaşanan o karanlık 
gecede milletin darbe 
girişimine karşı verdiği 
mücadele yıldönümünde 
anma ve etkinliklerle 
yurdun dört bir yanında 
hatırlandı. FETÖ’nün 
15 Temmuz’daki darbe 
girişiminin birinci 
yılında, “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” anma 
etkinlikleri çerçevesinde 
81 ilde vatandaşlar 
meydanlara akın etti. 
Türkiye’nin 81 ilinde 
ellerinde bayraklarıyla 
meydanlara akın eden 
milyonlarca vatandaş, 
FETÖ’nün darbe 
girişimine tepki gösterdi. 
Geçen yıl ellerinde Türk 
bayraklarıyla cadde 
ve sokaklara çıkıp 
meydanları doldurarak 
darbecilere karşı koyan, 
tanklara kaşı savaş 
veren vatandaşlar, bu 
yıl da ülke genelindeki 
demokrasi nöbetleriyle 
milli iradeye nasıl 
sahip çıktığını bir kez 
daha tüm dünyaya 
gösterdi. 15 Temmuz 
darbe girişiminin birinci 
yılında gerçekleştirilen 
15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü 
Anma Töreni’ne katılmak 
amacıyla İstanbul’da 3 
farklı noktada toplanan 
vatandaşlar, 15 Temmuz 

vatandaşların direnişiyle 
kahramanlık destanı 
yazdığı 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü tarihi 
bir anmaya sahne 
oldu. Darbeye direnişin 
simge mekânlarından, 
aralarında reklamcı Erol 
Olçok ve oğlu Abdullah 
Tayyip Olçok’un da 
bulunduğu 2’si polis 
34 kişinin şehit edildiği 
köprünün Anadolu 
Yakası girişinde, 15 
Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Anma 
Töreni düzenlendi. Kısıklı 
Meydanı, Çengelköy 
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Töreni’ndeki konuşmasına 
“Şehitlerimizin emaneti 
kıymetli kardeşlerim, 
değerli gazi kardeşlerim, 
şehrimizin dört bir 
yanından 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’ne 
gelerek buradaki 
programa katılan sevgili 
İstanbullular, 15 Temmuz 
ihanet girişiminin 
birinci yıl dönümünde 
Türkiye’nin her köşesinde 
bir kez daha meydanları 
dolduran değerli 
vatandaşlarım, aziz 
kardeşlerim, hepinizi 
en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle, 
saygıyla selamlıyorum” 
diyerek başladı. Erdoğan, 
köprüyü kapatan 
darbecilerin kendilerince 
tüm İstanbul’a, tüm 
Türkiye’ye ve tüm 
dünyaya “artık kontrol 
bizim elimizde” mesajı 
vermek istediklerini 
belirterek, aynı saatlerde 
İstanbul’un ve Ankara’nın 
çeşitli yerlerinde de 
benzer işgal girişimlerinin 
haberlerinin geldiğini 
anlattı. 

İstanbul’da en çok 
kanın döküldüğü yer
O esnada kendisi, eşi 
Emine Erdoğan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, kızı ve 
torunlarının Dalaman’dan 
bu tarafa doğru hareket 
ettiklerini dile getiren 
Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Milletimiz kullanılan 
yönteme ve üsluba 
bakarak anında bu darbe 
girişiminin arkasında 
FETÖ ihanet çetesinin 
bulunduğunu tespit 
etmiştir. Türkiye’nin FETÖ 
ihanet çetesi aracılığıyla 
bir saldırıya, bir işgal 
girişimine maruz kaldığını 

ve Altunizade’de bir 
araya gelen vatandaşlar, 
ellerinde Türk bayrakları 
taşıyarak köprüye doğru 
Milli Birlik Yürüyüşü’nü 
tamamlayarak 
tören alanına ulaştı. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan, 
anma törenine katılmak 
için Nakkaştepe’den 
yürüyerek alana geldi. 
Erdoğan, anma töreni 
için kurulan platformdan 
eşi Emine Erdoğan ile 
birlikte halkı selamladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 

gören milletimiz hemen 
harekete geçmiştir. 
Sayın Başbakan’ın ve 
şahsımın televizyon 
ekranlarından yaptığı 
çağrıyla milyonlarca 
vatandaşımız darbecilere 
karşı sokakları, 
meydanları, kışla 
önlerini, havalimanlarını 
doldurmuştur. En büyük 
direnişler ve en kanlı 
saldırılar İstanbul ve 
Ankara’da yaşanmıştır. 
Diğer illerimizde 
darbeciler henüz 
harekete geçmeye fırsat 
bulamadan milletimiz, 
vatansever askerlerimiz 
ve polislerimiz tarafından 
derdest edilmişlerdir. 
İstanbul’da en çok kanın 
döküldüğü yer işte 
burasıdır, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’dür. 
Köprüyü kapatan 
tankların önünde tam 36 
vatandaşımız şehit oldu. 
Allah rahmet eylesin.”

“tankın üzerine 
giden milleti kim esir 
edebilir?”
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
darbecilerin gasbettikleri 
tankların namlularının 
bombalarla, ellerindeki 
silahların kurşunlarla, 
helikopterler ve 
uçakların en öldürücü 
mühimmatlarla dolu 
olduğunu belirterek, 
“Bunlar vatandaşlarımıza 
karşı acımasızca 
kullanıldı. En küçük bir 
tereddüt göstermediler. 
Peki, onların karşısına 
dikilen milletimizin 
neyi vardı? Benim 
vatandaşımın elinde silah 
mı vardı? Sadece elinde 
aynen bugün olduğu 
gibi bayrağı vardı, ama 
bunun yanında çok daha 

ve eşi Emine Erdoğan, 
selamlamanın ardından 
şehit yakınları ve gazilerin 
oturduğu protokole 
geçti. İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan 
törende, Kur’an-ı Kerim 
tilaveti yapıldı.

“Hepinizi en kalbi 
duygularımla 
selamlıyorum”
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde düzenlenen 
15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü Anma 
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etkili bir silah vardı. O 
silah da imanıydı, imanı.” 
diye konuştu. Erdoğan, 
milleti o gece imanıyla 
dünyanın en modern 
silahlarına galebe 
çaldığını vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Tekbirle 
tankın üzerine giden 
milleti kim esir edebilir? 
Sırtındaki tişörtünü tankın 
egzoz borusunun içine 
tıkamak suretiyle, onu 

çalışamaz hale getiren 
imandır, iman. Önünde, 
arkasında, sağında, 
solunda onlarca kişi 
vurulup düştüğü halde 
geri dönüp gitmeyi bir an 
bile aklından geçirmeyen, 
tam tersine bulduğu ilk 
fırsatta yeniden hainlerin 
üzerine yürüyen bu milleti 
kim durdurabilir? Hemen 
3-4 metre ilerisine düşen 
kurşunlara aldırış etmeden 

yürüyen ve kendisine ‘geri 
dön, yoksa öleceksin’ 
diyenlere, şu cevaba bak; 
‘Bugün ölmeyeceksek 
ne zaman ölmeyeceğiz’ 
diyen bir millete kim 
zincir vurabilir. Ah şu 
köprünün dili olsa da o 
gece burada yaşanan 
kahramanlıkları bir 
anlatsa. Ah o gece şehit 
kanlarıyla sulanan her 
karış toprağın, her taşın, 

her santim asfaltın dili 
olsa da yiğitlik nasıl 
olurmuş tüm dünyaya 
anlatsa. Çünkü bizim 
dilimiz bunları kelimelere 
dökmekte kifayetsiz 
kalıyor.”

“Onlar bizim 
güneşlerimizdi”
Erdoğan, “15 Temmuz 
gecesi bu hilal uğruna 
batan tüm güneşlerimize, 
tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet 
diliyorum. Onlar bizim 
güneşlerimizdi. O gece 
yaralansa da eğilmeyen 
tüm başlara şükranlarımı 
sunuyorum. Milletim 
adına şükranlarımı 
sunuyorum. Özgürlüğüne, 
ezanına, bayrağına, 
vatanına, devletine, 
geleceğine sahip çıkan 
milletimin tüm fertlerine 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Erdoğan,”Ödediğimiz 
bedel ağır. Anaların, 
babaların, eşlerin, 
kardeşlerin, evlatların 
gözyaşlarına, yürek 
yangınlarına değer 
biçmek asla mümkün 
değildir ama bu 
fedakârlıkların 
karşılığında elde 
ettiğimiz istiklalimize ve 
istikbalimize de değer 
biçemeyiz.” diye konuştu. 
Ülke, özgürlük, gelecek 
milletle beraber yürümeye 
devam edeceklerini 
vurgulayan Erdoğan, 
şöyle devam etti: “15 
Temmuz’u unutmamak 
ve unutturmamak, 
sadece şehitlerimize, 
şehit yakınlarımıza 
ve gazilerimize 
değil, tarihimize 
karşı da en büyük 
sorumluluğumuzdur. İşte 
hamdolsun cuma günü 
100 bini aşkın Hatm-i 
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Şerif indirildi. Ankara 
Millet Camisi’nde bu 
Hatm-i Şeriflerin duası 
yapıldı. Unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Eğer 
15 Temmuz’un bize 
verdiği dersleri doğru 
şekilde okumazsak 
yeni 15 Temmuzları 
yaşamamız kaçınılmaz 
olacaktır. Üstelik bir 
sonraki 15 Temmuz’da 
düşmanın karşımıza hangi 
oyunlarla çıkacağını, 
kimleri kullanacağını da 
bilemeyiz. Müslüman, 
akıllı insandır. Aynı 
delikten iki defa 
ısırılmaz. 15 Temmuz’u 
yaptıranların hangi 
amaçları taşıdığı, 15 
Temmuz’u yapanların 
da nasıl bu güce 
ulaştığı ortadadır. Bu 
gerçekleri siz de biz de 
çok iyi biliyoruz. Her 
15 Temmuz anması bizi 
şehitlerimizi yad etmenin, 
şehit yakınlarımıza 
ve gazilerimize 
minnettarlığımızı 
sunmanın yanında 
bu konuda ne kadar 
mesafe kat ettiğimizin 
muhasebesini yapmaya 
da yöneltmelidir.”

‘milli Birlik Yürüyüşü’ 
düzenlendi
Eyüp Belediyesi’nce 
“15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” 
dolayısıyla düzenlenen 
etkinlikler kapsamında 
Eyüp Sultan Meydanı’nda 
dev bir platform kuruldu. 
Platformun bir yanında 
şehitlerin isimlerinin 
yazıldığı, diğer tarafında 
da üzerinde tanka 

çıkan ve elinde Türk 
bayrağı sallayan bir 
kişinin fotoğrafı ile 
“Nöbetteyiz” yazılı ışıklı 
panolar yer aldı.  Alanda 
toplanan ve ellerinde 
Türk bayrağı taşıyan 
vatandaşlar, İstiklal Marşı 
okudu, tekbir getirdi. 
Ankara’da vatandaşlar 
Ulus Meydanı’ndan 
TBMM’ye yürüdü. 15 
Temmuz’daki darbe 
girişiminin 1’inci yılı 
nedeniyle Ulus’taki Birinci 
Meclis binası önünden 
TBMM’ye kadar süren 
“Milli Birlik Yürüyüşü” 
düzenlendi. Demokrasi 
nöbetleriyle eş zamanlı 
başlayan yürüyüşe 
katılan vatandaşlar, Türk 
bayrakları ve 15 Temmuz 
şehitlerinin fotoğraflarını 
taşıdı.

Gazi meclis’te tören
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın da katılımıyla 
saygı duruşu ve okunan 
İstiklal Marşı’nın ardından 
anma töreni başladı. 
TBMM yerleşkesinin ön 
bahçesinde binlerce 
vatandaş, Meclis’e 
gelerek anma törenine 
katıldı. Şehit yakınları 
ellerinde şehitlerin 
fotoğrafları ve Türk 
bayraklarıyla alanı 
doldurdu. TBMM’deki 
törene Başbakan Binali 
Yıldırım, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, MHP lideri 
Devlet Bahçeli ile eski 
başbakanlardan Tansu 
Çiller de katıldı. Gece 
00:13’ten itibaren 
camilerde salalar 

okunmaya başladı.  
Ankara’daki törenlerin 
merkezi olan TBMM’de 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 
konuşma yaptı. Saat 
03:25’te kürsüye 
çıkan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şunları söyledi: 
“15 Temmuz’un 
1’inci yıldönümünde 
başkentimizin dört bir 
köşesinden meclisimizin 
bahçesine teşrif eden 
vatandaşlarım hepinizi 
en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Türk milleti 
15 Temmuz’da herhangi 
bir topluluk değil, 
kelimenin tam anlamıyla 
millet olduğunu, hem de 
nasıl bir millet olduğunu 
tüm dünyaya göstermiştir. 
Yaşadığı ülke, mensubu 
olduğu millet, özellikle 
de gençler konusunda 
ümitsizliğe düşmüş olanlar 
vardı. 15 Temmuz gecesi 
hep beraber gördük ki 
küllerin altında kor bir 

ateş yanıyor. Vakti, saati 
geldiğinde o kor ateş 
istiklaline ve istikbaline el 
uzatan herkesi yakıp kül 
eden bir aleve dönüşüyor. 
Ankara ve İstanbul başta 
olmak üzere darbecilerin 
karşısına dikilerek 
ihanete geçit vermeyen 
milletimin her ferdine 
şahsım ve milletim adına 
teşekkür ediyorum. Bir 
asır önce yedi düvelin 
bir araya gelip, tüm 
gücüyle yüklendiği 
Çanakkale’de herkesi 
şaşırtan bir zafere imza 
atmıştık. 15 Temmuz’da 
da yedi düveli arkasına 
alan bir ihanet çetesinin 
40 yıllık planını 20 
saate kalmadan bozarak 
tarihimize yeni bir zaferi 
nakşettik. Savaşlar, 
ordular arasında 
olur. Türk milleti 15 
Temmuz’da ordulaşmış 
bir ihanet çetesine 
karşı yüreğindeki imanı 
ve çıplak elleriyle bir 

Erdoğan “Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, 
devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm 
fertlerine teşekkür ediyorum” dedi.
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mücadele verdi. Türk 
milleti 15 Temmuz’da 
herhangi bir topluluk 
değil, millet olduğunu 
hem de nasıl bir millet 
olduğunu göstermiştir. 
Gençler konusunda 
ümitsizliğe düşmüş 
olanlar vardı. 15 Temmuz 
gecesi gördük ki küllerin 
ardında kor bir ateş 
yanıyor. Vakti geldiğinde 
o ateş istiklaline el 
uzatanları yakan bir 
aleve dönüşüyor. 
Milletimin elinde silah 
mı vardı? Benim milletim 
o alçaklara, hainlere 
karşı silahla mı yürüdü? 
Elindeki bayrağıyla ve 
yüreğindeki imanıyla 
yürüdü. Dünyada bunun 
başka bir örneği yok. 
Kurşunu göğsünün 
önünde durduran 
başka bir millet de yok. 
“Arkadaş! Yurduma 
alçakları uğratma sakın, 
Siper et gövdeni, dursun 

bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği 
günler Hakk’ın, Kim bilir, 
belki yarın belki yarından 
da yakın. Tankın egzoz 
borusuna tişörtünü, 
fanilasını sıkıştırarak 
durduran başka bir zeka 
da yok. Uçağı, helikopteri 
yakalamak için hamle 
yapan başka bir millet de 
yoktur. Ölümün üzerine 
böyle giden bir millet de 
yoktur. Şuanda önünde 
bulunduğumuz TBMM 
bizim bağımsızlığımızın 
ve demokrasimizin 
sembolüdür. Bu meclis 
Kurtuluş Savaşı’nı bizzat 
yönetmiştir. Cumhuriyet 
tarihimiz boyunca pek 
çok badire yaşamış 

olmamıza rağmen 
kimse bu kutlu çatıya el 
uzatmamıştır. Darbeciler 
Meclis’i bombalarken 
ne kadar alçaldılarsa 
milletvekillerimiz de o 
derece yükseldiler. Böyle 
millete böyle Meclis 
yakışır. Meclis’e bir daha 
kimsenin el uzatamaması 
için artık daha çok 
çalışacağız. Bu millete 
nasıl kıydınız? Ey FETÖ 
senin gideceğin yer var mı 
ya? Çalmadığın kapı kaldı 
mı? Şimdi Pensilvanya’da 
400 dönüm yeri sana 
tahsis ettiler, oradan 
dünyayı idare ediyorsun. 
Darbe hesabı yapanlar 
Allah’ın hesabı üzerinde 
bir hesap olmadığını 

bilmedikleri için kafalarını 
milletimizin iradesine 
vurdular. Vatanlarını 
Pensilvanya’daki 
şarlatanın emriyle 
1 dolara satanlar 
zindanlarda çürürken, bu 
Meclis milletimize hizmet 
etmeye devam edecek. 
Darbeci soysuzlar rahat 
yüzü göremeyecektir. 
Başaramayacaksınız. 
Milletimizi 
bölemeyeceksiniz. 
Bayrağımızı 
indiremeyeceksiniz. 
Vatanımızı 
parçalayamayacaksınız. 
Halkımıza boyunduruk 
vuramayacaksınız. 
Bizi yolumuzdan geri 
döndüremeyeceksiniz. 
Biz dostumuzu da 
düşmanımızı da biliyoruz. 
Daha doğrusu kim 
olduğumuzu nereden 
geldiğimizi nereye 
gittiğimizi biliyoruz.”

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin birinci 
yılında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar 
meydanlara akın etti.
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15 temmuz 136 
ülkede anıldı
15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik günü 
vesilesiyle hafta boyunca 
136 ülkedeki 226 
temsilcilikte anma törenleri 
düzenlenirken, büyükelçi 
ve başkonsoloslar yerel 
medya temsilcileriyle 216 
buluşma gerçekleştirdi. 
Yerel basın organlarında 
Türk Büyükelçiler 
tarafından kaleme 
alınan 47 makale ve 15 
Temmuz şehit ve gazilerini 
anmak amacıyla farklı 
ülkelerin yüksek tirajlı 
gazetelerinde 34 ilan 
yayımlandı. Dışişleri 
Bakanlığı kaynaklarından 
alınan bilgiye göre, 
9-15 Temmuz haftasında 
yurtdışında çeşitli 
etkinlikler, sergiler ve 
anma törenleri yapıldı. Bu 
kapsamda, yurt dışındaki 
temsilciliklerde anma 
defterleri açıldı, birçok 
ülkede cuma hutbelerinde 
15 Temmuz şehitleri 
için dua edildi. Hafta 
boyunca, büyükelçi ve 
başkonsoloslar basın 
toplantısı ve basına 
mülakat formatında yerel 
medya temsilcileriyle 216 
buluşma gerçekleştirdi. 
Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından kaleme alınan 
makale, 30 ülkede 47 
medya kuruluşunda 
yayımlandı. Türk 
büyükelçiler tarafından 
hazırlanan 47 farklı 
makale de yerel basın 
organlarında yer aldı. 15 
Temmuz şehit ve gazilerini 
anmak amacıyla farklı 
ülkelerin yüksek tirajlı 
gazetelerinde 34 ilan 
yayımlandı. Büyükelçilikler 
ve başkonsoloslukların 
himayesinde Anadolu 
Ajansı’nın (AA) derlediği 

fotoğraflardan oluşan 69 
sergi açıldı.

Yurtdışı 
temsilciliklerde 15 
temmuz
Türkiye’nin Saraybosna 
Büyükelçiliği tarafından 13 
Temmuz’da düzenlenen 
fotoğraf sergisine Bosna 
Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Boşnak Üyesi 
Bakir İzetbegoviç 
katıldı. İzetbegoviç, 
yaptığı konuşmada, 
Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) aleyhinde ve 
Türkiye’yi güçlü biçimde 
destekleyen ifadelerde 
bulundu. İzetbegoviç’in 
açıklaması, Bosna Hersek 
basınında da geniş 
yer buldu. Saraybosna 
Büyükelçiliği himayesinde 
15 Temmuz’da da “15 
Temmuz Demokrasi 
Koşusu” düzenlendi. 
Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’daki Kongre 

Sarayı’nda, Tiran 
Büyükelçiliği-Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TİKA) 
Arnavutluk Ofisi, Yunus 
Emre Enstitüsü Tiran ve 
İşkodra Merkezleri ile 
Arnavutluk’ta bulunan 
ALSAR Vakfı başta olmak 
üzere 21 sivil toplum 
kuruluşunun işbirliğiyle 
yapılan anma etkinliğine 
yaklaşık 2 bin 500 kişi 
katıldı. Arnavutluk ulusal 
basınından da takip edilen 
ve akşam haberlerinde 
geniş yer verilen etkinlikte,

“Bütünlüğümüzü 
kimse bozamaz”
Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli de 
katıldığı bir etkinlikte 15 
Temmuz ile ilgili duygu 
ve düşüncelerini dile 
getirdi. Türkiye’nin toprak 
bütünlüğünü kimsenin 
bozamayacağını ifade 
eden Canikli, “Buradan 

bir kez daha sesleniyorum. 
Ne bedel ödenmesi 
gerekiyorsa bu millet öder. 
Ama ezanları susturmaz, 
bayrakları indirmez. 
Bunun en canlı örneği 15 
Temmuz tarihidir” dedi. 
Canikli sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu milletin 
yaptığı en kolay şey desten 
yazmaktır. İşte Çanakkale 
destanı. Bunun için bu 
millete diz çöktüremezler. 
Bu yüzden bıraksınlar 
işimizi yapalım. Bu milletin 
suyunu içip ekmeğini 
yiyip ihanet eden olursa 
bunun da hesabını sorar 
gereğini yapar. Dünyada 
egemen güçler adaletli 
davranmıyorlar. Dünyada 
barış yok, adalet yok, 
barış tesis edilmiyor. 
Sadece 80 milyon için 
değil kaderini, geleceğini 
bu millete bağlayanları 
da düşünmek zorundayız. 
Birçok şey yaptık ancak 
yapılacak çok şey var.”

Başbakan Yardımcısı 
Nurettin Canikli: 
“Ne bedel ödenmesi 
gerekiyorsa bu millet 
öder. Ama ezanları 
susturmaz, bayrakları 
indirmez. Bunun 
en canlı örneği 15 
Temmuz’dur.”
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GİRESUN 15 TEMMUZ’U 
UNUTMAYACAK
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü Giresun Atatürk Meydanı’nda Valilik 
tarafından hazırlanan program ile anıldı. 

Giresunluların 
adeta akın ettiği 
programa Giresun 

Belediye Başkanı Kerim 
Göksu da katıldı. Göksu, 
demokrasi ve adaletin 
nöbetini bir gün değil, 
her zaman tutulması 
gerektiğine vurgu yaparak 
şu açıklamada bulundu: 
“15 Temmuz 2016 
tarihinde cumhuriyetimize, 

demokrasimize, ordumuza 
ve milletimize kurulan 
bu hain tuzak, Büyük 
Atatürk’ün çizdiği aydınlık 
yoldan ayrılmayan 
kahraman askerlerimiz, 
polislerimiz ve vatansever 
halkımız tarafından 
önlenmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti destan yazan 
atalarımızın kanlarıyla 
kurulmuştur. 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı,23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı, 30 
Ağustos Zafer Bayramı 
Türk Milletinin yeniden 
doğuşu, cumhuriyetimizin, 
demokrasimizin, 
milletimizin onur ve 
gurur günleridir. Geçmişi 
unutarak, geleceği 

kazanamayız. Giresunlu 
gönüllü alaylarımızı, 
Kurtuluş Savaşı’nı, 
Çanakkale Destanı’nı, 
Sakarya’yı unutamayız 
unutmayacağız ve 
unutturmayacağız. 
Halkına silah doğrultan 
hainler ihanetin bedelini 
bağımsız hukuk önünde 
mutlaka ödemelidir. 
Cumhuriyet, demokrasi 
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ve adalet nöbetini bir gün 
değil, 365 gün tutmalıyız. 
Gözünü kırpmadan vatan 
uğruna canını veren tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi 
şükranla anıyor, Giresun 
Atatürk Meydanı’ndan 
Cumhuriyet’e ve 
Demokrasi’ye olan 
bağlılığımızı bir kez daha 
dünyaya duyuruyoruz.” 
“Milli idaremizi tüm 
dünyaya gösterdik”
Giresun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Yanıkoğlu, 15 
Temmuz Demokrasi ve 
Birlik Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. Yanıkoğlu 
mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “15 Temmuz 2016 
tarihinde, terör örgütü 

FETÖ/PDY tarafından aziz 
milletimizin iradesi hiçe 
sayılarak, demokrasimize 
ve milletimize karşı 
kalkışmada bulunulmuştur. 
Terör örgütü FETÖ/
PDY tarafından milli 
birlik ve beraberliğimize, 
ülkemizin geleceğine 
yöneltilen hain kalkışma 
karşısında aziz milletimiz, 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla sel 
olup meydanlara akmıştır. 
Büyük bir kahramanlık 
örneği sergileyerek hain 
darbe girişimine karşı 
duran aziz milletimiz; 
canı pahasına ülkesine, 
devletine, demokrasisine, 
geleceğine, egemenliğine 
sahip çıkmıştır. 
Günlerce meydanlarda 
demokrasi nöbeti 
tutarak hain darbecilere 
geçit vermeyeceğini, 
cumhuriyetimizin 
kazanımları olan demokrasi 
ve milli iradeden asla 
vazgeçmeyeceğini bütün 
dünyaya göstermiştir. Bu 
önemli günde bir kez daha 
şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi minnetle 
anıyoruz.”

 “15 temmuz 
altın harflerle 
yazılmış demokrasi 
zaferimizdir”
Giresun Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Harun 
Aydın, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Birlik Günü 
dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Aydın mesajında 
şu ifadelere yer verdi: 
“15 Temmuz, devlet içine 
sızmış, kendisine emanet 
edilen devletin silahlarını 
kendi vatandaşlarına 
kullanmaktan çekinmeyen, 
ülkemizi parçalamak 
ve milli iradeyi yok 
etmek isteyen hainlere 
karşı, yüce milletimizin 
sarsılmaz azmi, yüksek 
iradesi, vatanseverliği ve 
kahramanlığı ile kazanılmış 
tarihe altın harflerle 
yazılmış şanlı bir demokrasi 
zaferidir. Türk milleti bu 
demokrasi zaferiyle, top, 
tank, uçak, helikopter ve 
mermilere karşı sadece 
imanı ve inancıyla 
göğsünü siper etmiş, onurlu 
direnişiyle bağımsızlığından 
ve demokrasiden asla 
taviz vermeyeceğini tüm 
dünyaya kanıtlamış, birçok 
ulusa da yol gösterici 

olmuştur. Bilinmelidir 
ki, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğüne, birliğine 
ve dirliğine yönelik hain 
saldırılara karşı, aziz 
milletimiz, geçmişten aldığı 
ilhamla, milli birlik ve 
beraberlik şuuru içinde, 
hür ve bağımsız yaşama 
azim ve kararlılığını 
ilelebet sürdürecektir. Her 
türlü zorlukları aşarak 
kurduğumuz devletimizi, 
birlik ve beraberlik içinde, 
bin yıldan bu yana 
sürdürdüğümüz kardeşlik 
ruhuyla daha da yüceltmek 
ve güçlendirmek temel 
sorumluluğumuzdur. 
Bunun için, sosyal, 
kültürel, ekonomik ve diğer 
alanlarda bölgemizde ve 
dünyada gelişmiş ülkeleri 
aşmak için çok çalışmalıyız. 
Bu duygu ve düşüncelerle, 
ülkemizin ve milletimizin 
bölünmez bütünlüğü için 
canlarını seve seve veren 
tüm aziz şehitlerimizi, 
kahraman gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyor ve aziz milletimizin 
şehitleri anma, demokrasi 
ve milli birlik gününü 
en içten duygularımla 
kutluyorum” 
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15 temmuz

GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, 
HEDEFİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Sivil Toplum Örgütleri 
öncülüğünde ülke genelinde aynı anda ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, yaşanılan 
olaylara karşın Türkiye’nin dimdik ayakta olduğu bir kez daha vurgulandı.

Giresun’daki 
basın toplantısı, 
Giresun Ticaret 

ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 
Giresun’da yapılan 
toplantıya Giresun TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu, 
GESOB Başkan Vekili 
Namık Altunbaş, Belediye 
İş Sendikası Giresun 
Temsilciliği yetkilisi Çetin 
Gür, Deniz Yıldızı Derneği 
Başkan Yardımcısı Ferhat 
Deniz, Muhtarlar Derneği 
Yetkilisi Selami Dizdar, 
Elektrik Mühendisleri Odası 
İl Temsilcisi Tacettin Özkılıç, 
Giresun Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Harun 
Aydın, Mimarlar Odası 
Şube Başkanı Gökhan 
Göksu, GTSO Genç 
Girişimciler Kurul Başkanı 
Egemen Öğütçü, Giresun 
Kent Konseyi Başkanı 
Uğur Karaibrahimoğlu, 
Giresunspor Asbaşkanı 
Sacit Ali Eren, YeşilGiresun 
Belediyespor Kulübü 
Başkan Vekili Fatih Yamak, 
Giresun Ziraat Odası 
Başkanı Nurittin Karan, 
Makine Mühendisleri 
Odası Başkanı Muammer 
Usta, Eğitim Bir Sen 
Şube Başkanı Mustafa 
Öz, Veteriner Hekimleri 
Odası Başkanı Hüseyin 

Özkaya, Türkiye Kamusen 
İl Temsilcisi Arif Çetinkaya, 
Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Fikret Günaydın, Giresun 
Gazeteciler Derneği 
Başkanı Bekir Bayram, 
Bulancak Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Fatoğlu, Türk 
Eğitim Sen Şube Başkanı 
Hamit Öveç, Kuyumcular 
Derneği Başkanı Asaf 
Zeki Kitapçı, işadamları, 
esnaf odaları temsilcileri ile 
basın mensupları katıldı. 
Toplantıda ortak basın 
bildirisini Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 

Çakırmelikoğlu okudu.
“Türkiye’nin sivil toplumunu 
temsil eden; Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi 
Türkiye kanadı olan; 
Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (MEMUR-
SEN), HAK- İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (HAK-İŞ), 
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları 
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Konfederasyonu (Türkiye 
KAMU-SEN), Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) olarak 
buradayız. Bu masada 
oturan demokrasi 
sevdalısı kurumlar olarak 
bu ortak açıklamayı 
81 ilde aynı anda 
yapıyoruz. Tarihimizin 
en zor günlerinden biri 
olan 15 Temmuz’un 
yıldönümüne giriyoruz. 
İki hafta boyunca, farklı 
etkinliklerle hazırladığımız 
afişlerle ülkemizin 
tamamında15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacağız. 15 
Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 
Temmuz’un Türkiye için bir 
milat olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü bu alçak, darbenin 
ötesinde bir işgal 
girişimiydi. 15 Temmuz, 
İstiklal Harbinden bu yana 
ülkemizin karşılaştığı en 
büyük tehlikeydi. O gece 
Fetullahçı terör örgütü, 
“devleti”ele geçirmeye, 
milleti tahakküm altına 
almaya kalkıştı. Darbe 
girişiminin asıl amacı; 
ülkemizi tarihimizde 
görülmemiş bir kaosa 
sürüklemek, kardeş kavgası 
başlatmak, Türkiye’yi iç 
savaş ortamına sokmaktı. 
Darbe teşebbüsünün 
nihai amacı; Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha 
ayağa kalkamayacak 
duruma düşürmekti. Allah’a 
şükürler olsun milletimiz, 
cesareti ve feraseti ile bu 
belayı, bu fitneyi durdurdu. 
Milletimiz demokrasimize 
ve özgürlüğümüze kasteden 
bu saldırı karşısında dik 
durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu. Bu 
masadaki kuruluşlarının 
tamamı da, ilk andan 
itibaren, devletimizin ve 
milletimizin yanında yer 

aldı. Darbe girişimine karşı 
net tavır gösterdiler. Başta 
Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, Gazi Meclisimiz, 
Başbakanımız, siyasi 
partilerimiz, milletimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız 
ve medyamızın kararlı 
duruşuyla bir destan 
yazdık. Haince planlanmış 
darbe girişimini savuşturan 
milletimizin önünde 
saygıyla eğiliyoruz. 15 
Temmuz’da Türkiye en 
zor demokrasi sınavını 
büyük başarıyla vermiştir. 
Demokrasimizin, hiçbir 
kaba kuvvete teslim 
olmayacak kadar güçlü 
olduğunu herkese 
gösterdik. Milletimiz 
darbeye karşı durarak şunu 
açık şekilde ilan etmiştir. 
“Türkiye Cumhuriyeti 
devletini Milletin iradesi 
dışındaki hiçbir güç 
yönetemez.” Bu, dünyaya 
örnek olacak bir tavırdır. 
Elbette bunun için büyük 
bir bedel ödedik. Darbe 
girişimine karşı verdiğimiz 
bu mücadelede, 250 
vatandaşımız şehit edildi. 
2 bin 301 vatandaşımız 
gazi oldu. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Gazilerimizi şükranla 
anıyoruz. Milletimiz 
onları daima minnetle 
ve rahmetle anacaktır. 
Dünyada çok az millet, 
demokrasisi için bu bedeli 
ödeyebilir. Siyasi görüşü 
fark etmeksizin Türkiye’nin 
geleceğine sahip çıkan 15 
Temmuz ruhu demokrasinin 
sigortasıdır. Bir daha 
böyle hain girişimlerin 
yaşanmaması için FETÖ 
ile mücadele her alanda 
etkin ve kararlı şekilde 
sürdürülmelidir. Yargı 
kurumları, darbecilere ve 
onların destekçilerine hak 
ettikleri en ağır cezayı 

vermeli, milletimizin 
vicdanını rahatlatmalıdır. 
Değerli basın mensupları, 
en az 15 Temmuz kadar, 
darbe girişiminden sonrası 
da, ülkemiz açısından 
zorlu bir süreç oldu. Darbe 
girişimi sonrası toplumumuz 
büyük bir travma yaşadı. 
FETÖ, yalan haberlerle 
yurtdışında ülkemiz 
aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü. 
Ekonomimiz de bu 
saldırıdan olumsuz 
etkilendi. Allah’a şükür, 
birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların hepsini 
de kısa sürede atlattık. 
Hükümetimizin bizlerle 
istişare içinde aldığı önlem 
ve yaptığı reformlarla hızla 
toparlandık. Daha darbe 
girişiminin üzerinden bir 
yıl geçmeden ekonomide 
yüzde 5’lik büyümeyi 
yakaladık. İstihdam 
rekorları kırdık. Bu yılın ilk 
altı ayında tam 1 milyon 
200 bin insanımıza 
yeni istihdam sağladık. 
İhracatımızı rekor düzeyde 
arttırmaya başladık. 
Yabancı yatırımcıların 
güvenini yeniden kazandık. 
Çok açık ifade ediyoruz 
ki Türkiye, dünyanın 
en zor stres testinden 
başarı ile çıkmıştır. Emin 
olun bizim son bir yılda 
yaşadıklarımızı başka bir 
ülke yaşasaydı bir daha 
ayağa kalkamazdı. Ama 
biz dimdik ayaktayız. 
Böyle bir coğrafyada, en 
zor koşullar altında hiç 
kimsenin yapamayacağını 
yaptık. Ama rehavete 
kapılmayacağız. 
Yapacak daha çok işimiz, 
büyük hedeflerimiz var. 
15 Temmuz sonrası 
toparlanma sürecini 
tamamladık. Şimdi yeni bir 
atılım sürecini başlatmamız 

gerekiyor. Ayağımızdaki 
prangayı çözdük, şimdi 
koşma zamanı. Büyümede, 
istihdamda, ihracatta 
yeni rekorlar kırmalıyız. 
Vatandaşlarımızın refah 
seviyesini daha da 
arttırmalı, demokratik 
kazanımlarımızı 
güçlendirerek daha 
ileriye taşımalıyız. Bütün 
bunlar için ortak akılla 
ve istişare içinde, 
yeni bir reform süreci 
başlatmalıyız. Buradan 
yurt dışındaki dostlarımıza 
da sesleniyoruz. Aldığı 
yaraları saran milletimiz, 
bu büyük demokrasi 
sınavının birinci yılında 
bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzulamaktadır. 
Dostlarımızı iftira 
kampanyalarına değil, 
gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya 
davet ediyoruz. FETÖ 
ile mücadelede dost 
ve müttefik devletlerin 
de ciddi desteklerini 
bekliyoruz. Kaynağı ne 
olursa olsun darbe ve 
terör bir insanlık suçudur. 
Ancak birlikte çalışırsak 
daha iyi bir gelecek 
inşa edebiliriz. Bizler 
ülkemiz ve milletimiz 
için şimdi daha büyük 
bir azimle çalışacak 
ve Türkiye’yi büyük 
hedeflerine taşıyacağız. 
Üzerine basarak bir kez 
daha ifade ediyoruz: 
Türkiye’nin sivil toplumu 
olarak 15 Temmuz’u 
asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 
Ülkemizin geleceğini 
inşa ederken 
yaşadıklarımızdan 
aldığımız dersler bize ışık 
olacak. Biz bu ülkenin 
geleceğinden umutluyuz. 
Gücümüz milli irade, 
hedefimiz büyük Türkiye.”
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İtalya’nın 32 bin nüfuslu Alba kenti, Giresun’un en yeni kardeşi. Giresun ve Alba’yı 
birleştiren şey ise tabii ki fındık. Ancak Alba’nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan şey 
“beyaz altın” olarak da anılan trüf mantarı olmuş. 

İtalya’nın 32 bin nüfuslu 
küçük Alba komününün 
Belediye Sarayı’nda 
21 Temmuz akşamı 
yapılan şehir konseyi 
toplantısının gündeminde 
her zamanki rutin 
konuların yanı sıra 
önemli bir madde 
daha vardı: Alba ve 
Giresun’un kardeşliğinin 
resmen onaylanması 
ve ilan edilmesi. Şehir 
Konseyi Başkanı Roberto 
Giachino’nun yönettiği 
oturumun son gündem 
maddesi okunduğunda 

bütün üyeler ellerini 
kaldırarak iki kentin 
kardeşliği için bir süredir 
devam eden çalışmalara 
son noktayı koydular. 
Peki İtalya’yı oluşturan 
20 bölgeden biri olan 
Piyemonte’nin küçük 
ve sevimli Alba kenti 
ile yeşil Giresun’umuzu 
buluşturan ne oldu? 
Aslında bu sorunun 
öyle gizemli bir yanıtı 
yok, hatta oldukça 
basit diyebiliriz: Çünkü 
Alba da Giresun gibi 
bir ‘fındık şehri’ Zaten 

Alba Belediye Başkanı 
Maurizio Marello 
geçtiğimiz Mart ayında 
Giresun’u ziyaretinde 
“Alba'nın 6 kardeşi 
var. Giresun için ‘fındık 
kardeşliği’ diyebiliriz” 
sözleriyle bu durumu 
teyit ediyordu. 
Alba bir fındık şehri 
olsa da sadece fındıkla 
anılmıyor. Hatta 
Alba’nın tüm dünyada 
tanınan öyle bir ürünü 
var ki onun için her yıl 
ekim sonunda dünyanın 
neredeyse tüm gurmeleri 

bu 30 bin nüfuslu 
kasabaya akın ediyor… 
Yine de Alba’yı tanımak 
ve anlamak için önce 
biraz Piyemonte’ye göz 
atmakta fayda var. 

Alplerin eteğindeki 
ülke: Piyemonte
Alp Dağları’nın 
eteklerinde yer alan 
Piyemonte’nin ismi 
zaten İtalyancada “dağ 
eteği” (Piedi del monti) 
anlamına geliyor. 25 
bin kilometrelik alana 
yayılmış (Türkiye’nin 

Giresun’un fındık kardeşi
Yüz kuleli şehir: alba
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Trakya bölgesi kadar), 
yemyeşil dağları ve 
bereketli toprakları ile 
gerçek bir doğa harikası 
olan Piyemonte’nin 
yüzde yedisi, sayıları 
56’yı bulan bölgesel ve 
ulusal parklar sayesinde 
koruma altına alınmış. 
İtalya’nın en uzun 
nehri Po’nun doğduğu 
Piyemonte kuzeyde 
İsviçre, batıda ise 
Fransa ile komşu olduğu 
için İtalyan kimliğinin 
yanı sıra bu ülkelerin 
kültürlerinden de büyük 
ölçüde etkilenmiş. Bu 
etki dilinden mutfağına 
her alana yansımış 
durumda. 
Piyemonte adını 

çok fazla duymamış 
olsak da sekiz ilden 
oluşan bölgenin 
başkenti Torino’yu 
birçoğumuz biliriz. 
Sadece Piyemonte’nin 
değil İtalya’nın da 
sanayi başkenti olarak 
anılabilecek Torino 
otomotiv devi Fiat’ın 
doğup büyüdüğü kent. 
Kentin diğer meşhur 
markaları olarak futbol 
ile ilgilenenlerin ve 
hatta ilgilenmeyenlerin 
de yakından bildiği 
Juventus ve Torino futbol 
kulüpleri sayılabilir. 
Ancak Piyemonte’nin 
Torino dışındaki 
diğer illerini yani 
Alessandiria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, 
Verbano ve Vercelli 
isimlerini saydığımızda; 
eğer boğazınıza pek 
düşkün değilseniz 
çok fazla şey ifade 
etmeyecektir çünkü 
Piyemonte aslında 
İtalya’nın gastronomi 
merkezidir dersek 
yanılmış olmayız.

Gastronominin başkenti 
İtalyan mutfağı 
dendiğinde çoğumuzun 
aklına ilk olarak 
makarna, spagetti ve 
pizza gelir… Ancak 
“fakir mutfağı” olarak 
da anılan bu harcıâlem 
İtalyan lezzetlerinin 
aksine Piyemonte 
mutfağı soyluların 
saraylarından süzülerek 
gelmiştir. Bu farklılığı 
anlamlandırmak 
için tabii ki birçok 
ekonomik, sosyolojik ve 
siyasi neden sıralamak 
mümkün. İtalya’nın 
kuzeyi güneyinden 
daha zengindir; 
Piyemonte uzun yıllar 
Fransa’nın etkisinde 
hatta yönetiminde 
kalmıştır; İtalya kralları 
Piyemonte’den çıkmıştır 
vs. Ama tüm bunların 
ötesinde öyle bir neden 
var ki yukarıdakilerden 
hiçbiri gerçekleşmeseydi 
bile Piyemonte 
“gastronominin 
başkenti” olarak 
anılırdı çünkü bölgede 

karşınıza “özel bir 
ürünün” çıkmadığı 
kasaba yok gibi. Özel 
ürün ile ne kastettiğimizi 
biraz daha açalım ve 
İtalya’da en çok DOP 
belgeli peynirin ve en 
fazla DOCG belgeli 
şarabın üretildiği 
bölgenin Piyemonte 
olduğunu söyleyerek 
başlayalım. (DOP ve 
DOGC bir ürünün 
menşeine ve kalitesine 
garanti veren sertifika 
olarak özetlenebilir.) 
Bunun yanı sıra “w’de 
yetişen sığırların ve 
koyunların etleri de 
özel bir üne sahip. 
Ayrıca hamurla yani 
buğdayla özdeşleşmiş 
İtalyan mutfağının 
aksine Piyemonte pirinç 
bölgesi olarak biliniyor 
ve risotto yapımında 
kullanılan aborio 
pirinci de Piyemonte’de 
yetişiyor.  
Bu özel mutfağı ve 
özel ürünleri tek 
tek anlatmak için 
sayfaların yetmeyeceği 

Piyemonte
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muhakkak. Sadece 
şunu söylersek sanırım 
konuyu özetlemiş ve bu 
bahsi kapatmış oluruz: 
Piyemonte’de Michelin 
yıldızına sahip 15 
restoran bulunuyor ve 
bunların biri 3 yıldız, 
dördü ise iki yıldız 
seviyesinde. 

“Beyaz altın”a 
hücum
Şimdi artık Alba’ya 
gelebiliriz… 
Piyemonte’ye 
gastronominin başkenti 
demiştik ya; işte 
Piyemonte içinde de 
tek bir yer seçmemiz 
gerekirse orası da 
kesinlikle Alba’dır. 
Başta da belirttiğimiz 
gibi Alba bir fındık şehri 
olsa da her sonbaharda 

dünyanın neredeyse tüm 
gurmelerini ve Michelin 
yıldızlı şeflerini buraya 
çeken şey; “beyaz altın” 
adıyla da anılan beyaz 
trüf mantarıdır. 
Her yıl ekim ayı 
sonlarında düzenlenen 
festivalde fiyatı binlerce 
euroya ulaşan beyaz 
trüfün en iyisini seçmek 
için yarışan şefler bir 
yandan da kente akın 
eden gurmeler ve gurme 
adaylarıyla mücadele 
etmek zorundadırlar. 
Trüf toplamak için 
köylüler bu iş için özel 
yetiştirilmiş köpeklerden 
yararlanıyor. Genellikle 
fındık bahçelerinde 
toprağın altında bulunan 
trüfü koklayarak bulan 
eğitimli köpekler sadece 
yerini işaret ediyor 

ve toprağı eşeleyip 
trüfe zarar vermiyor. 
Yörede trüf toplayan 
köylülerin buldukları 
yerleri eşlerine 
dahi söylemedikleri 
anlatılıyor.
Aromasıyla, lezzetiyle, 
ambiyansıyla çok özel 
bir ürün olan trüfü 
ne kadar yazsak da 
tatmadan anlamanın 
mümkün olmadığını 
söyleyelim ve gelelim 
Giresun ile kardeşliğe 
giden yolu açan 
fındığa… Albalılar nasıl 
trüfü beyaz altın olarak 
adlandırıyorlarsa, 
fındık da onlar için 
altın değerinde… 
Hatta dünyanın en iyi 
fındıklarının Alba’da 
yetiştiğini iddia 
ediyorlar. Kalitesi 

tartışılabilir olsa da 
kesin bir şey varsa o da 
fındığı katma değerli 
ürün haline getirmedeki 
başarılarıdır diyebiliriz. 
Zira İtalya’nın en 
büyük çikolata üreticisi 
Ferrero’nun merkezi 
olan Alba, tüm dünyada 
sevilerek tüketilen 
kakaolu fındık kreması 
Nutella’nın da doğduğu 
yerdir. Alba’da fındığı 
işleyerek butik çikolata 
ve şekerleme üreten 
birçok küçük ölçekli 
yerel işletme de mevcut. 

Gezmeden dönmeyin
Birçok İtalyan kasabası 
gibi neredeyse 
Ortaçağ’daki yapısını 
aynen muhafaza 
eden Alba gibi tarihi 
bir şehirde tek tek 

Trüf mantarı
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görülmesi gereken 
yerleri saymak yerine 
kısaca tüm kasabayı 
sokak sokak dolaşmak 
en iyisi. Yine de tarihi 
yerler için küçük tüyolar 
vermekte fayda var. 
Alba ziyaretinize, 
Pertinax Meydanı’ndaki 
San Giovanni Kilisesi 
ile başlayabilirsiniz. Bu 
kilisede yer alan ve 14. 
yüzyıl ressamlarından 
Barnaba da Modena’ya 
ait “Madonna delle 
Grazie” freski, 
İtalya’daki Bizans 
sanatının en güzel 
örneklerinden biri. 
Kilisenin hemen dışında 
15’inci Yüzyıldan 
kalma kule evlerinin iyi 
korunmuş iki örneğini de 
görebilirsiniz. Bu arada 
Alba’nın geçmişte “Yüz 
Kuleli Şehir” olarak 
anıldığını hatırlatalım. 
Bugün bile şehrin 
siluetinde birçok kule yer 
alıyor. 
Ortaçağ mimarisinin 
en iyi korunmuş 
örneklerini barındıran 
Cavour Sokağı boyunca 
ilerleyip ulaşacağınız 
Duomo Meydanı, 11. 
yüzyıla tarihlenen Alba 
Katedrali’ne ev sahipliği 
yapıyor. Katedralin 
ön cephesi 19’uncu 
yüzyılda restore edilmiş. 
Katedralin içinde 
1512'de Bernardino 
Fossati tarafından 
yapılan koro bölümünün 
ahşap işçiliği görülmeye 
değer. Katedralden 
çok uzakta olmayan 
San Domenico Kilisesi, 
Romanesk-Gotik cepheye 
sahip bir 13’üncü 
yüzyıl kilisesidir. 
San Domenico’nun 
ardından 1855'te 
neoklasik tarzda inşa 

edilen Sosyal Tiyatro 
da ziyaret edilmesi 
gereken yerlerden biri 
olarak öne çıkıyor. Alba 
Belediye binasında, 
yerli ressam Macrino da 
Alba'nın 1501 tarihli 
“Taçlı Bakire" tablosunu 
görebilirsiniz. Alba'da 
ayrıca Serralunga 
Kontlarının Sarayı, 

Arkeoloji ve Doğal Tarih 
Müzesi de görülmesi 
gereken yerler arasında.  
Alba'nın sosyal, 
kültürel ve ekonomik 
yaşamı için önemli bir 
arter olan antik Via 
Maestra bugün Vittorio 
Emanuele Caddesi 
olarak anılıyor. Bu 
cadde üzerinde yer alan 

dükkanlarda yukarıda 
bahsettiğimiz ünlü Alba 
lezzetlerinin pek çoğunu 
bulabilirsiniz. Alba’nın 
sivil mimarisinin en 
güzel örnekleri arasında 
gösterilen Fontana Evi 
Rönesans frizleri, Diretti 
Evi ise küçük kemerli şık 
dekorasyonuyla dikkat 
çekiyor. 

 Alba Katedrali
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Karadeniz’in fındık cenneti olarak adlandırılan Giresun’un tepesinde, şehri boydan boya gören, 
adeta tarihi ve yeşili ile sadece göze değil, ruhumuza da hitap eden ‘Giresun Kalesi’ni bir de 
bizim kalemimizden tanımaya ne dersiniz? O halde, hoş geldiniz, burası Giresun’a adımınızı 
attığınız ilk günün akşamında mutlaka uğrayacağınız şehrin nadide bölgelerinden biri.

Karadeniz… 
Türkiye’nin belki de 
yeşili en bol ve sahip 

olduğu değerleri ile birlikte 
en güzel bölgelerinden 
biri. Tatlı, sevecen ve 
şüphesiz ki yardımsever 
insanları mı dersiniz, yoksa 
birbirinden leziz yemekleri 
mi ya da doğal güzellikleri 
mi… A’dan Z’ye sayısız 
güzelliklerle ve değerlerle 
dolu bu bölgemiz. 
İşte bu kelimelerle 
anlatamayacağımız 
kadar güzelliklere sahip 
olan bölgenin bir de 

bilhassa fındığı ile ünlü 
bir şehri var ki… Onu 
anlatmak için kelimeler 
yetmez ve abartısız 
eksik kalır. Giresun’dan 
bahsediyoruz. Fakat biz 
bu sayımızda sizlere 
ülkemizin fındık cenneti 
Giresun’u değil, Giresun’un 
onun kadar ünlü kalesini 
anlatacağız. Şehrin 
adını alan ve sınırları 
içerisine girdiğiniz anda 
kenti kuşbakışı görmenizi 
sağlayan Giresun 
Kalesi, sayfalarımızı 
güzelleştiriyor. Gelin biraz 

daha yakından bakalım bu 
tarihi ve doğal esere…

Yolun sonunda 
karşınıza çıkan devasa 
güzellik
Giresun Kalesi, kenti adeta 
ikiye bölen yarımadanın 
en yüksek yerinde. Zaten 
Giresun’a daha önce 
gelen okurlarımız bilirler 
ki Giresun bu yarımada 
üzerine kurulmuş bir 
şehir. Giresun Kalesi’ne 
ulaşabilmeniz için 500 
metrelik parke ve beton 
bir yolu geçmeniz 

gerekiyor. Araçla beş 
dakika içerisinde şehir 
merkezinden Giresun 
Kalesi’ne ulaşabilirsiniz. 
Sur ve saray kalıntıları 
hala ayakta. Kalenin çeşitli 
yerlerinde ise oyulmuş 
taş mağaralar ile tapınak 
örenleri bulunuyor. 
Giresun Kalesi, geçmişten 
günümüze diğer tarihi 
yapılarda olduğu gibi, 
ikiye ayrılıyor: iç ve dış 
kale olmak üzere. İç 
kalede saray kalıntılarının 
olduğunu söyleyebilmemiz 
mümkün. Güneybatıdan 

Fındık cennetini 
bir de kalesinden
izleyin
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başlayan kale duvarları 
kenti çevreleyerek 
kuzeydoğuya kadar 
uzuyor. Surlar büyük 
taşlarla örülmüş ve bu 
surların bir bölümü Kültür 
Bakanlığı tarafından 
restore edilmiş. Kalenin 
kuzeyinde ise çok büyük 
mağara sığınakları yer 
alıyor. Antik kaynaklarda 
‘bronz duvarlı kale’ 
olarak adlandırıldığını 
da artı parantez açarak 
belirtelim. Neofitos, 
‘Giresun Eyaleti’ adlı 
yapıtında burayı yüksek 
duvarlı, savunması iyi 
ve alınması güç bir kale 
olarak tanımlamakta. Yine 
Neofitos’un yazdığına 
göre tepenin batısındaki 
kayalarda küçük bir at 
kabartması var. Bunun 
Ayios İlyos’un gömütü 
üzerinde bulunduğu 
söylenmekte. Daha 
aşağıdaki kayada görülen 
Bizans yazısında ise 
burada küçük bir kilisenin 
bulunduğu bildirilmekte. 
Ve bu yazı yıllar 
sonrasında kanıtlandı. 
2012 yılında Giresun 
Kalesi çok uzun bir süre 
gazete sayfalarında 
yer aldı. Çünkü bir 
temizlik işçisi kaleyi 
yaban sarmaşıklarından 
temizlerken, şans eseri 
sarmaşıkların içerisinde 
bir kilise olduğunu keşfetti. 
Kaya kilise mağara 
taşlarının arasında 
Giresunlulara ‘bende 
buradayım’ der gibiydi ve 
hemen Valilik ile Giresun 
Belediyesi harekete geçti 
ve kalenin restorasyon 
çalışmaları gerçekleştirildi.

atatürk’ün fedaisi: 
topal Osman
Ve tabii ki kahramanlığı 
asla unutulmayacak olan 
bir ismin kalesidir ‘Giresun 
Kalesi’. Kurtuluş Savaşı’nda 
büyük mücadele gösteren 
ve Atatürk’ün koruma 
komutanlığını yapan 
Gazi Osman Ağa’nın 
bir diğer adı ile Topal 
Osman Ağa’nın mezarı 
da Giresun Kalesi’nin 
içerisinde yer alıyor. Topal 
adını, Balkan Harbi’nde 
Osmanlı Ordusu’na 
gönüllü olarak katıldığı 
dönem Çatalca cephesinde 
savaşırken almış. Çünkü 
bu savaş sırasında sağ diz 
kapağından yaralanmış ve 
topal kalmış. Topal Osman 
Ağa’nın kahramanlıkları 
karşılıksız kalmamış. 1925 
yılında Giresun Kalesi’nin 
en yüksek noktasına 
masrafları bizzat Mustafa 
Kemal Paşa’nın şahsi 
malvarlığından karşılanarak 
bir anıt mezar yaptırılmış 
ve naşı buraya nakledilmiş. 
Son olarak Topal Osman 
hakkında çok sayıda 
filmin çekildiğini ve kitabın 
yazıldığını da özellikle 
belirtelim. En son 2013 
yılında çekilen filmin adı ise 
şöyle, Atatürk’ün Fedaisi 
Topal Osman: Cumhuriyet’e 
Giden Yol.

Kaleden Giresun 
semalarına
Tarihi ve doğal güzellikleri 
ile ( Kalenin çevresinde 
devasa büyüklükte asırlık 
çınar ağaçları bulunuyor) 
Giresun’a gelen herkesin 
mutlaka ziyaret ettiği 
Giresun Kalesi’nde 

her yıl çeşitli etkinlikler 
düzenlendiğini de 
mutlaka belirtelim. Çınar 
ağaçlarının altında piknik 
yapabilir, keyifle çayınızı 
yudumlayabilirsiniz. Ayrıca 
muhteşem bir gün batımı 
izlemek istiyorsanız yine 
doğru adreste olduğunuzu 
ve Giresun Kalesi’nden 
gün batımının abartısız 
bir şekilde görsel bir şölen 
tadında yaşayacağınızı 
özellikle belirtmeliyiz. 
Gece ışıklandırmalar 
yapılıyor ve Giresun 
Kalesi çok ama çok güzel 
gözüküyor. Giresun 
Kalesi aynı zamanda 
spor tutkunlarının da 
vazgeçilmezi arasında 
yer alıyor. Kaleye doğru 

trekking yapabileceğiniz 
gibi aynı zamanda 
kaleden kentin doğal 
güzelliklerine doğru yamaç 
paraşütü de yapabilirsiniz. 
Birinci derece sit alanı 
ilan edilen Giresun Kalesi, 
deniz seviyesinden 111 
metre yükseklikte yer alıyor 
ve yamaç paraşütçüleri 
çoğunlukla kalenin 
zirvesindeki Topal Osman 
Ağa Anıtı’nın önündeki 
yamaçtan kendilerini 
boşluğa bırakıyorlar. 
Birbiri ardına kendilerini 
boşluğa bırakarak 
Giresun semalarında 
saatlerce süzülen yamaç 
paraşütçülerinin şovları 
izleyenleri kendine hayran 
bıraktırıyor.

Atatürk’ün koruma komutanlığını yapan Gazi Osman 
Ağa’nın bir diğer adı ile Topal Osman Ağa’nın mezarı 
Giresun Kalesi’nin içerisinde yer alıyor.

Fındık denildiği zaman ilk akıllara gelen şehrimiz Giresun’un 
kendi gibi ünlü kalesinde her yıl Giresun Belediyesi’nin 
öncülüğünde çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

•	Giresun	Kalesi’nden	
kenti kuşbakışı 
seyretmeden
•	Giresun	Adası’na	
gitmeden
•	Meşhur	Giresun	
Pidesi’ni	ve	diğer	
yöresel	yemeklerini	
yemeden
•	Fındığından	tatmadan

•	Yaylalarında	
trekking yapıp, 
kalesinden	Giresun	
semalarına	doğru	
yamaç paraşütü 
yapmadan
•	Eski	Giresun	evlerini	
ziyaret	etmeden
•	Kent	müzesini	
görmeden

Bunları yapmadan dönmeyin
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Hazırlanışı: 
Süt, pirinç unu, nişasta ve 5 kaşık şekeri tencereye koyun. Orta ateşte karıştırarak kaynatın. Koyu bir kıvam 
tutturun. Ocağın altını kapatın. Fındıkları, çırpılmış yumurtaları ekleyerek karıştırın. 3 bardak su ve şekeri 
birkaç dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip kestirin. Şurubu hazır edin. Baklavalık yufkaların 7 tanesini 
üzerine fırça ile erimiş tereyağı sürerek üst üste, yağlanmış fırın kabına döşeyin. Üzerlerine hazırlamış ol-
duğunuz sütlü harcı yayın. Harcın üzerine, tekrar üstleri tereyağı ile yağlanmış 7 kat yufka döşeyin. Böreği 
porsiyonluk dilimleyin ve üzerine tekrar fırça ile bol bol erimiş tereyağı sürün. Böreğin üzerini alüminyum 
folyo ile kaplayın ve kabı önceden 200 C derece kızdırılmış fırına sürün. Fırından aldığınız sıcak böreğin 
üzerine soğuk şurup gezdirin. Böreği servis tabağına alıp arzu ettiğiniz gibi süsleyerek servis yapın. 

Laz Böregi

Malzemeler:
• 14 adet hazır baklavalık yufka • 1,5 su bardağı tereyağı (erimiş)Harç

• 4 su bardağı süt
• 2 yemek kaşığı pirinç unu• 2 yemek kaşığı nişasta• 5 yemek kaşığı toz şeker• 1 su bardağı fındık (kavrulmuş, kalın kıyılmış)

• 4 adet yumurta sarısı• Şurup
• 3 su bardağı toz şeker• 1 yemek kaşığı limon suyu

o
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Hazırlanışı: 
Rendelenmiş soğanı ve sarımsak dişini, fındık yağı ile karıştırarak, orta ateşte, sararıncaya kadar kavurun. 
Ufalanmış esmer bayat ekmek içlerini katıp kavurmaya devam edin ve beyaz şarabı ilave ederek, karışım 
homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın. Tencereye azar azar et suyunu katın.  Kaynamaya bırakın. 
Kremayı, fındık ununu, karabiberi ve tuzu kaynayan karışıma iyice yedirerek katın. En son, maydanoz ve 
fesleğeni ekleyin. Ocaktan indirdiğiniz karışımı, tamamen homojen hale gelmesi için, mikserden geçirin. 
Gerekiyorsa az miktarda su ilave ederek, az harlı ateş üzerinde, kremalı çorba kıvamına gelinceye kadar 
(1-2 dakika) karıştırın. Çorbayı servis kabına koyduktan sonra, üzerini kıyılmış maydanoz ve fesleğen ile 
süsleyip sıcak olarak servisini yapın.

Fındık çorbası

Malzemeler:
• 1 adet büyük boy soğan• 1 diş sarımsak
• 4 yemek kaşığı fındık yağı veya zeytinyağı
• 4 dilim esmer bayat ekmek içi • 1 su bardağı beyaz şarap• 12 su bardağı et suyu• 190 gr. Krema 

• 1,5 su bardağı kavrulmuş fındık unu• Karabiber
• Tuz
• 1 demet maydanoz• 1 demet taze fesleğen
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Hazırlanışı: 
Pırasayı ayıklayıp yıkayın. Boylamasına ikiye bölüp ince ince kıyın. Diş 
diş çentilerek doğranmış soğan ile kıyılmış pırasaları bir kahve fincanı fın-
dık yağı ilavesi ile karıştırarak orta ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. 
Kavrulmuş soğan-pırasa karışımına ıspanakları katın, 3-5 dakika daha ka-
vurun. Tuzu ve karabiberleri katıp karıştırın. Bu karışımı çukur bir kaba 
alarak, içerisine haşlanmış pirinçleri, fındık ununu, çırpılmış yumurtaları 

katıp karıştırın. Geniş yüzeyli derince bir tavayı orta ateşte kızdırıp sıvı yağı koyun. Kızgın yağlı tavaya fındıklı 
ıspanak karışımını döküp yayın. Ocağın altını kısın. Tavaya kapak örterek pişmeye bırakın. Yaklaşık 10-15 da-
kika sonra ıspanakların bir yüzü pişince ters yüz yapın. Alt yüzü de pişince, sıcak olarak servis yapın.  

Malzemeler:
• 1 adet küçük boy pırasa
• 1 adet orta boy soğan
• 2 kahve fincanı 
fındıkyağı veya zeytinyağı
• 500 gr. ıspanak 
(kıyılmış)
• Tuz 
• Karabiber
• 1 kahve fincanı pirinç 
(haşlanmış)
• 1 çay bardağı 
kavrulmuş fındık unu
• 3 adet yumurta

Hindibalı Eriste

Hazırlanışı: 
Hamur yoğurma kabına unu eleyin. Ortasını havuz gibi açın. İçine tuzu 
ve azar azar suyu katıp yoğurun. Sertçe bir hamur tutturun. Üzerine 
nemli bir bez örtüp 15 dakika bekletin. Hamuru unlu düz bir zeminde 
5 mm kalınlığında açın. Keserek 5-6 cm parçalara bölün. Her parçayı 
tek tek bıçak sırtı kalınlığında keserek taze erişteler elde edin. Porsiyonluk miktardaki erişteyi 
harlı ateşte kaynayan tuzlu bol suda diri kalacak şekilde haşlayın. Erişteler haşlanırken orta ateş üstünde, bir tava-
da tereyağı koyup eritin. Erimiş yağda inci doğranmış arpacık soğanları karıştırarak sararıncaya kadar kavurun. 
Tavaya kıyılmış hindibaları, zeytinyağını, fındık ununu, karabiberi ve tuzu katıp karıştırarak kavurun. En son kıyıl-
mış maydanozları ekleyin. Tavaya haşlanmış suyu süzülmüş erişteleri katıp sote edin ve servise hazır!

ıspanak mücveri

Malzemeler:• Hamur
• 1 kg. un
• Tuz 
Sos için
• 1 yemek kaşığı tereyağı• 1 çay bardağı hindiba (kıyılmış)

• 2 adet arpacık soğan• 1 kahve fincanı kavrul-muş fındık unu• 2 yemek kaşığı fındık yağı veya zeytinyağı• Tuz 
• Karabiber
• 1 yemek kaşığı mayda-noz (kıyılmış)



Giresun Ticaret Borsası

Hazırlanışı: 
Tavuk ciğerlerini ve 
kemiksiz tavuk göğüs 
etini birlikte yumuşa-
yıncaya kadar haşlayın. 
Haşlanmış tavuk ciğer-
lerini, tavuk göğüs etini 
ve yumurta sarılarını 
blender’a koyun. Üzer-
lerine, diğer malzeme-
leri ekleyin ve karışım 
sertse süt, fazla yumu-
şaksa ekmek içi kata-
rak, ekmeğe sürülebilir 
bir kıvam oluşturunca-
ya kadar blenderde ka-
rıştırın.

Malzemeler:
• 250 gr. Tavuk veya ördek 
ciğeri 
• 1 parça tavuk göğsü eti 
(kemiksiz)
• 3 adet haşlanmış yumurta 
sarısı
• 1 çay bardağı fındık 
(kavrulmuş, kalın kıyılmış)
• 1 kahve fincanı fındık yağı 
ve zeytinyağı 
• 4 dilim bayat ekmek içi 
(ufalanmış)
• 1 yemek kaşığı limon 
suyu
• 1 tatlı kaşığı kimyon
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul 
biber
• Tuz 
• Karabiber

Tavuk rulo 

Malzemeler:

• 4 adet orta boy havuç

• Tuz

• Karabiber

• 4 yemek kaşığı fındık (kavrul-

muş, kalın kıyılmış)

• 4 parça ayıklanmış tavuk 

göğüs eti

Hazırlanışı: 
Ayıklanmış havuçları çok az suda 
yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haş-
lanmış havuçları ezip püre haline 
getirin. İçine tuz, karabiber ve kalın 
kıyılmış fındıkları katıp karıştırın. Ta-
vuk göğüs etlerini yanlardan ortala-
masına, birbirinden kopmayacak şe-
kilde açın. Düz bir zeminde, üstüne 
streç kağıt veya bez örterek dövün. 
Etleri açın. Üstüne tuz, karabiber ve 
kalın kıyılmış fındıklarla ovun. Açıl-
mış tavuk etlerinin alt taraflarına eşit 
olarak havuç püresini yayarak tak-
sim edin. Püreye silindir şekli verin. 
Etleri havuçlu kısımdan başlayarak 
sarın. Böylece 4 adet rulo elde edin. 
Hazırladığınız ruloları sıkı sıkı alü-
minyum kağıtlara sarın ve tencereye 
koyun. Tencereyi, ruloların seviyesi-
ne gelecek kadar su ile doldurun ve 
kapağı kapalı orta ateşte 30 dakika 
pişirmeye bırakın. Soğumuş ruloları 
folyo kağıdından çıkarın. Parmak ka-
lınlığında dilimleyin. Servis tabağına 
bindirmeli dizin. Yanında haşlanmış 
sebzeleri servis yapın.

Ciger Ezme
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4 bin yıllık gelenek bu sene de 
coşkuyla kutlandı
Dünya’nın en eski festivalleri arasında bulunan, halk arasında Mayıs yedisi olarak 
bilinen ve geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nin 
40’ıncısı gerçekleşti. Aksu Deresi’nin Karadeniz ile kesiştiği noktada yapılan festivalde, 
barış, sevgi ve hoşgörü mesajları verildi.

Halk arasında 
"Mayıs 
7'si" olarak 
adlandırılan 

Uluslararası Giresun Aksu 
Festivali'nin 40'ıncısı 
gerçekleştirildi. 19-23 
Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen festivalin 20 
Mayıs tarihinde galası 
yapıldı. Rumi takvime göre 

yerelde ‘Mayıs Yedisi’ 
olarak bilinen festivalin 
geleneksel üç ana bölümü; 
sacayaktan geçme, 
dereye taş atma ve adanın 
etrafını dolaşma olarak 
oluşuyor. Geleneksel 
ritüellerin yanı sıra dans 
gösterileri, konserler, 
sergiler, yarışmalar gibi 
birçok etkinlik festivalin 

coşkusuna renk kattı. 

en eski festivallerden
Aksu Mahallesi'nde 
düzenlenen festivalin 
açılış törenine Giresun 
Belediye Başkanı Kerim 
Aksu, Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, 
UEFA eski Asbaşkanı 
Şenes Erzik, Giresun 

Vali Yardımcısı Yüksel 
Çelik katıldı. Festivalde 
Azerbaycan, Gürcistan, 
Kosova, Kıbrıs, Ankara 
Polatlı ve Tekirdağ 
Belediyesi Halk Oyunları 
ekiplerinin gösterileri 
yer aldı. Festivalin açılış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkanı Kerim 
Aksu, yağmura rağmen 
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geleneklerine sahip çıkan 
Giresunlulara teşekkür 
ederken, "Son iki yılda 
yaşadığımız talihsiz 
Soma ve terör olayları 
sebebiyle durağan geçen 
festivalimizi, bu yıl daha 
etkili ve coşkulu şekilde 
yapmak istiyoruz. 4 bin 
yıllık geleneğimiz en 
eski festivallerden biri. 
Halkımız bu geleneği 4 
bin yıldır yaşatırken, bizler 
de uluslararası festival 
kapsamında 40'ıncısını 
gerçekleştiriyoruz. 
Bugün aramızda olan 
Kardeş Şehir Çanakkale 
Belediye Başkanı ve 
meclis üyelerine de 
teşekkür ediyorum. 
Bu özel günümüzde 
bizlerin yanında 
oldular. Yurtiçinden ve 
yurtdışından gelenler 
misafirlerimize hoş 
geldiniz diyorum. Aksu 
Festivali’nin ülkemize, 
ilimize hayırlar getirmesini 
diliyorum" dedi. Festival 
geleneklerinin sembolize 
edildiği ve dileklerin 
tutulduğu Aksu Festival 
alanından dünyaya “ 
Barış, Sevgi ve Hoşgörü” 
mesajları verildi.

festival ritüellere bu 
yıl da devam
Festival ateşinin 
yakılmasıyla başlayan 
Uluslararası Giresun Aksu 
Festivali geleneklerin 
sembolize edilmesiyle 
devam etti. Yapılan 
konuşmaların ardından 
saç ayaktan geçme, 
denize 7 çift, 1 tek 
taş atma gelenekleri 

sembolize edildi. Festivale 
katılanlar ve konuk 
ülkelerin halk oyunları 
ekiplerinin temsilcileri, 
gelenekler gereği dilek 
tutarak, üç kez sac 
ayağından geçti. Giresun 
Belediye Başkanı Aksu 
tuttuğu dileği, “Ülkemizde, 
şehrimizde barışın, 
kardeşliğin ebedi olduğu 
bir hayat diledim” diyerek 
açıkladı. Ev sahibi Başkan 
Aksu’dan sonra festivale 
katılan misafirler dileklerini 
şöyle paylaştı; kardeş 
şehir Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan; 
dileğini “Çanakkale’de 
atalarımız canlarını seve 
seve verdiler. Bunun için 
barış, huzur ve kardeşlik, 
Giresunspor’u süper ligde 
görmek”  olarak belirtti. 
Vali Vekili Yüksel Çelik; 
“Ülkemizin her alanda 
dünya da yer almasını ve 
Giresunspor’umuzu süper 
ligde görmek istiyorum” 
dedi. Milletvekili Sabri 
Öztürk, “Bütün dünyada 
barış, adalet olsun, 
tüm insanlar kardeştir. 
Haksızlıklar son bulsun” 
derken, Alay Komutanı 
Ali İhsan Ersoy; “Dünyada 
ve ülkemizde barış” 
dileğinde bulundu. CHP 
İl Başkanı Necati Tığlı; 
“Ülkemize barış ve 
kardeşlik diliyorum” dedi 
ve Emniyet Müdürü Uğur 
Öztürk; “Trafik kazalarının 
son bulması, trafik 
kurallarına uyulmasını 
diledim” açıklamasında 
bulundu. UEFA eski 
Asbaşkanı Şenes Erzik 
de, tek dileğinin yeni 

yetişecek liderlerin 
büyük görevlere gelmesi 
olduğunu söyledi. Efsane 
Giresunspor Kaptanı Erol 
Pamuk; “1971 senesinde 
Giresunspor Süper Lige 
çıkmıştı. 49 yıl sonra bu 
yıl sonra yeniden Süper 
Lige çıkmayı diliyorum” 
dedi. Festivale katılan 
Azerbaycan, Gürcistan, 
Kosava, Kıbrıs, Tekirdağ 
ve Polatlı halk oyunları 
dansçıları da; “Beraber, 
kardeşçe, barış içinde 
yaşanan bir dünya 
diliyoruz” dediler. Sac 

ayaktan geçenler daha 
sonra Aksu Deresi'ne 
sırtlarını dönerek 7 çift, bir 
tek taş attı. 

“Bu geleneği 
yaşatmak bir 
görevdir”
AK Parti Giresun 
Milletvekili Sabri 
Öztürk, burada 
yaptığı konuşmada, 
Aksu mevkisinde 
birçok çocukluk anısı 
bulunduğunu belirterek, 
"Çocukluğumuz buralarda 
geçti. Burada çim sahada 

Sacayak, çocuğu olmayanlar için ana rahmini ve 
soyun sürdürülmesi kültürünü simgelediğinden içinden 
üç kez geçerek dilek tutuluyor. Ayrıca bereketi de 
simgelediği için bereketli bir yıl geçirilmesi dileniyor.
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yağlı güreşlerden tutun 
birçok etkinlik yapılırdı. 
Dere ile denizin buluştuğu 
yerlerde kutlanan 'Mayıs 
7'si' diye tabir edilen 
bu geleneği yaşatmak 
bizim görevimiz" 
dedi. Öztürk, festivalin 
Giresun için baharın 
müjdeci olduğuna işaret 
ederek "Ondan sonra 
denize girilir, yaylaya 
çıkılır, halk arasında 
hep bu takvim esas 
alınır. Katılım gösteren 
tüm vatandaşlarımızı 
kutluyorum" ifadesini 
kullandı. Vali Yardımcısı 
Yüksel Çelik de bereketli 
bir yıl geçirilmesini 
dileyerek, yurtiçi ve 
yurtdışından katılım 
gösteren herkese teşekkür 
etti.

Güzel dileklerle dolu 
bir gelenek
Festival kapsamında, 
sacayaktan geçme, 
dereye taş atma ve adanın 
etrafını dolaşma olarak üç 
bölümden oluşuyor. Soyun 
sürdürülmesini simgeleyen 
sacayaktan geçme 
geleneği, yılın bereketli 
geçmesi anlamına da 

ardından festival 
Gürcistan, Azerbaycan, 
Kosova, Moldova, 
K.K.T.C, Ankara Polatlı, 
Tekirdağ’dan katılan 
halk oyunları ekipleri 
ve Giresun GİFSAD 
halk oyunları ekibinin 
gösterileriyle devam etti. 

Briç turnuvası yapıldı
40. Uluslararası Aksu 
Festivali etkinlikleri 
çerçevesinde her yıl 
düzenli olarak yer alan 
briç turnuvası bu yılda 
Giresun Öğretmenevi’nde 
yapıldı. Giresun, Trabzon, 
Ordu, Samsun, Rize ve 
Ankara’dan 2’şer kişilik 
36 takımın ve toplamda 
72 sporcu katıldığı 
turnuvanın sonunda ilk 
3 takım şampiyon oldu. 
Heyecanlı ve çekişmeli 
geçen Festival Briç 
Turnuvası sonunda 1’inci 
Mehmet Keleş-Harun 
Karadeniz, 2’nci Ahmet 
Şenol-Vedat Çakır ve 
3’üncü Semih Beşikçi-

geliyor. Dereye taş 
atma geleneği bir nevi, 
dertlerden kurtulma ve 
arınma özelliği taşıyor. 
Kutsal rakamın 7 kabul 
edildiği ritüelde, “Derdim 
belam denize” denilerek 
dereye taş atılıyor. Son 
olarak adanın etrafında 
dolaşılarak iyi dileklerde 
bulunuluyor. Geleneklerin 
sembolize edilmesinin 

Oktay Güneş kupayı 
kaldıran isimler oldu. 
Şampiyonlara kupaları 
il temsilcileri tarafından 
verildi.
40’ıncı Uluslararası 
Giresun Aksu Festivali 
programı içinde 
gerçekleşen etkinlikler 
arasında satranç turnuvası 
da vardı. 19 Eylül 
İlkokulu’nda yapılan 
müsabakalar sonunda; 
genel klasmanda; 1’inci 
Enes Tanrıverdi, 2’nci 
Bahadır Kaplan, 3’üncü 
Emre Bülbül, 4’üncü Fatih 
Selim Agurlu, 5’inci Adem 
Zavalsız ve 6’ncı Erdal 
Dersulu oldu. Yıldızlarda 
ise; 1’nci Ömer Şaka, 
2’nci Taha Taştan, 3’ncü 
İsmail Polat Yavuz, 4’ncü 
Ali Efe Aygün oldu. 
Küçüklerde; 1’nci Emirhan 
Baydere, 2’nci Hamdi 
Efe Demirci, 3’üncü Yusuf 
Mirza Özkalaycı, 4’üncü 
Tuğra Çelebi oldu. Festival 
Satranç Şampiyonası’nda 
dereceye giren sporculara 

festival
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ödüllerini Belediye Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü 
Hasan Özdemir ve Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Hasan Bulut verdi.

sanatseverlerden 
yoğun ilgi
Giresun Gezgin 
Fotoğrafçılar Derneği 
(GEZFOD) ve Giresun 
Fotoğraf Sanatı Derneği 
(GİFOD) tarafından 
ortaklaşa açılan “Giresun 
Konulu” fotoğraf 
sergisi festival boyunca 
vatandaşlar tarafından 
yoğun ilgi gördü. Atatürk 
Meydanı’nda açılan 
sergide her iki fotoğraf 
derneği üyelerinin 
objektiflerine yansıyan 
birbirinden güzel Giresun 
fotoğrafları sergiyi gezenler 
tarafından büyük beğeni 
toplandı. Sergide 42 
fotoğraf sanatçının çekmiş 
olduğu toplam 61 fotoğraf 
sergilendi. GEZFOD’un 
onursal üyesi olan Giresun 
Belediye Başkanı Kerim 
Aksu’nun da çekmiş olduğu 
bir fotoğrafta sergide yer 
aldı. Fotoğrafını sergide 
gören Başkan Aksu, 
yapılan bu güzel jestten 
dolayı dernek yönetimine 
teşekkür etti. 

Yağmura aldırış 
etmediler
40. Uluslararası Giresun 
Aksu Festivali muhteşem 
konserle sona erdi. Pop 
müzik sanatçısı Ziynet 
Sali Atatürk Meydanı’nda 
sevenleriyle buluştu. Atatürk 
Meydanı’nda yağmur 
altında saatlerce bekleyen 

binlerce hayranının 
önüne çıkan Ziynet Sali 
sevenlerini hareketli 
parçalarıyla coşturdu. 
Birbirinden güzel şarkıları 
seslendiren sanatçıya 
meydanı dolduran binlerce 
hayranı da konserin 
sonuna kadar eşlik etti. 
Giresunlu sevenlerine 
hitap eden Ziynet Sali; 
“40’ıncı festival yılınızı 
aşkla kutluyorum, sizi tebrik 
ediyorum. İlk kez Giresun’a 
geldim. Böyle sıcak bir 
karşılama ve ilgi karşısında 
oldukça mutluyum. Burada 
beni sizlerle buluşturan 
Giresun Belediye Başkanı 
Kerim Aksu’ya teşekkür 
ediyorum” dedi. Belediye 
Başkanı Kerim Aksu, 
festivale gençlerin istediği 
sanatçıları getirmeye 
çalıştıklarını belirterek 
şunları ifade etti; “Bildiğiniz 
gibi bu yıl festivalimiz çok 
yağışlı geçti. Buna rağmen 
bizi yalnız bırakmadınız, 
hepinize teşekkür 
ediyorum. Bizler de sizler 
için en iyi sanatçıları 
getirmeye çalışıyoruz. 
Gerçekten Ziynet Hanım’ın 
çok iyi bir sahnesi var. 
Yağmur altında, bu 
meydanı doldurdunuz, 
eğleneceğinize eminim. 
Ziynet Sali’ye de 
festivalimize verdiği 
destek için ayrıca teşekkür 
ediyorum. Giresun’u, 
sizleri seviyoruz. Giresun 
her şeyin iyisine layıktır.” 
Başkan Aksu, Ziynet 
Sali’ye çiçek, fındık sepeti 
ve kadınla erkeğin eşit 
olduğunu simgeleyen 
“Fındık Başımın Tacı” 

heykeli hediye etti. 
Gençlerin yoğun isteği 
üzerine Aleyna Tilki konseri 
de festivalin kapsamında 
gerçekleşen etkinlikler 
arasındaydı. Bir buçuk 
saat süren konserde, 
genç şarkıcının söylediği 
şarkılarla coşkulu anlar 
yaşandı. Havai fişek 
gösterilerinden sonra 
Atatürk Meydanı’nda 
kendisini bekleyen binlerce 
hayranı karşısına çıkan 
Tilki yoğun ilgiden oldukça 
memnun olduğunu ifade 
etti. Yağmur altında devam 
eden konserde gençler 
Aleyna Tilki’nin şarkılarına 
eşlik etti.

“Gençlere 
güveniyoruz”
Belediye Başkanı Kerim 
Aksu, gençlerin yoğun 
olarak istediği sanatçıları 

her yıl Aksu Festivali’nde 
Giresun’a getirdiklerini 
belirterek; “Bu gün 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı. 
Hepinizin bayramı kutlu 
olsun. Atatürk’ü sadece 
anmayacağız aynı 
zamanda anlayacağız. 
Söz mü, söz mü” dedi. 
Gençlerden gelen “söz” 
karşılığı üzerine ise; 
“Ben de sizin isteklerinizi 
yerine getirmeye devam 
edeceğim. Biz gençlere 
güveniyoruz” şeklinde 
konuşmasını tamamladı. 
Başkan Kerim Aksu 
Aleyna Tilki’ye fındık 
başımın tacı heykeli 
hediye etti. Konuk 
sanatçıya minik hayranları 
Paşan Bozbağ tarafından 
Giresun Fındığı, Duygu 
Hıdımoğlu tarafından da 
çiçek verildi.

Aksu Deresi’nin Karadeniz ile birleştiği yerde, 
bahar mevsiminde doğanın yeniden canlanması 
ile temizlik ve berraklığı simgeleyen arınma 
kültürü gerçekleşiyor. 
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Tarihinden kültürüne, eğitiminden etkinliğine, ticaretinden sağlığına Giresun’daki tüm 
hizmetlere bir tık ile ulaşmak mümkün… Kurumların yürüttüğü çalışmaları yakından takip 
edebileceğiniz, çeşitli bloglardan şehrin turistik değerlerini öğreneceğiniz birbirinden 
faydalı web siteleri ile Giresun mercek altında.

Devir teknoloji devri… Merak ettiğimiz tüm soruların 
cevaplarına kolaylıkla ulaşabiliyor, bir tıkla nerede 
ne var tüm bilgilere sahip olabiliyoruz. Peki 

Giresun’a dair de merak ettiğiniz ne varsa öğrenmek ister 
misiniz? A’dan Z’ye şehre dair tüm bilgilerin yer aldığı 
listemizle Giresun tek tık ile burada…

BİR TIKLA GİRESUN!

Sağlığa dair sorularınızın cevapları için
Giresun’da verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi 
almak için yapmanız gereken çok basit. http://www.
giresunsaglik.gov.tr/  linkinden yararlanabileceğiniz 
hizmetler hakkında bilgi alabilir, sağlıklı yaşam adına 
gerçekleştirilen seminer ve eğitimlerden haberdar 
olabilirsiniz. Sitenin duyurular bölümünde, güncel 
sağlık haberleri yer alıyor, aynı zamanda yürütülen 
‘Bilinçli anne’, ‘Engelsiz yarınlar için’ ve ‘Mendiline 
tükür, mikropları süpür’ projelerinin çalışmalarını 
yakından takip edebilirsiniz. 

Karadeniz’in yaşatan tonları bu blogda!
Öyle kapsamlı, öyle güzel bir blogla karşı 
karşıyayız ki… Bu blogda Giresun’u, kendi 
toprağının insanlarından öğreniyoruz. 
Birbirinden güzel kentin dört bir yanından 
çekilen fotoğraf arşivi ile de bir an önce görmek 
istediğimiz yerler listesinde başa alıyoruz. 
Giresun’un tarihini, kültürünü ve sosyal yapısını 
bir bütün olarak anlatan Giresunblog, daha 
önce ayak basmamışlar için yeni bir keşif alanı 
yaratırken yerliler için de doğal güzelliklerin bir 
kez daha farkına varılmasını sağlıyor.  Gönüllü 
yazarlardan oluşan kadrosu ve siyasetten 
uzak yapısı ile Giresun Blog sadece bir blog 
sitesi olarak kalmayıp şehrin en önemli medya 
platformu haline geldi. Giresun’un tanıtımında 
büyük bir etmen olduğu yansınamayacak 
olan bu site ile şehirdeki etkinliklerden güncel 
bir şekilde haberdar olabilir, gündemdeki 
kent sorunlarına dair fikir sahibi olabilirsiniz. 
Giresun Blog; şehri sosyal ve kültürel anlamda 
canlandırmayı, internet ortamındaki Giresunlu 
bilincini ve sosyal medya üzerinde Giresun 
farkındalığını artırmayı hedefliyor. Sözün 
kısası, http://www.giresunblog.com’u bir an 
önce ziyaret etmeli, bu dinamik web sitesinden 
mahrum kalmamalısınız.

Giresun Valiliği
Valilik, yerel yönetimler ile ilgili bilgilerin yer aldığı 
http://www.giresun.gov.tr/ , Şehrin tarihinden 
kültürüne, eğitim olanaklarından güncel haberlere 
kadar yer verdiği bilgilerle Giresunlulara sesleniyor.
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Giresun Belediyesi
Giresun Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip 
edebilmeniz için  http://giresun.bel.tr/  web sitesini 
inceleyebilirsiniz. Yaşayan ve yaşatan şehir sloganıyla 
bizleri karşılayan belediyenin sitesinde, yürütülen 
projeler, devam eden çalışmalar ve şehirde ne olup 
bittiğine dair tüm haberler yer alıyor. Belediyenin 
düzenlediği festival programları ile sosyal hayatın 
renklerini, verilen yardımlarla belediyenin desteklerine 
yakından tanık olacaksınız.

Giresun Ticaret Borsası
Burası fındığın kalbinin attığı yer… Giresun fındığını 
daha kaliteli hale getirmek ve tanıtımlarını her geçen 
gün artırmak amacıyla çalışan GTB, http://www.
giresuntb.org.tr/ ile yürüttüğü projeleri güncel bir 
şekilde paylaşıyor. Yapılan iş birliklerinin ve atılan 
yeni adımların ayrıntılı bilgilerine ulaşacağınız bu web 
sitesi, Giresun’un değerlerini yansıtıyor.

Giresun’a dair her şey burada!
Giresun’da nereye gidilir, nereleri gezilir? 
Konaklamasından tutun da yeme-içmesine kadar 
tüm detayların düşünülerek ziyaretçilerine aktarıldığı 
http://www.giresun.com.tr/ rehberliğinde kusursuz 
bir geziye hazır olun! Yörenin geleneklerinin 
anlatıldığı web sitesinde, kaliteli fotoğraflar ile 
keşfetme isteğiniz artacak, doğa harikası bu kentin 
yolunu bir an önce tutacaksınız.

Giresun Üniversitesi
Şehrin dinamiğini değiştiren, öğrencisiyle canlılık 
katan Giresun Üniversitesi hayata açılan bir bilgi 
limanı… Giresun Üniversitesi’ni tercih edecek gençler 
için rehber niteliğinde hazırlanmış web sitesi aynı 
zamanda üniversitenin sosyal yaşamı, kültür sanat 
aktiviteleri, idari işleri ve hastanesiyle yapılan 
çalışmaları http://www.giresun.edu.tr web sitesi ile 
güncel olarak ziyaretçilerine sunuyor. 

Fiskobirlik 
Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığın 
üretim ve satışında önemli bir rol oynayan Fiskobirlik, 
yürüttüğü proje ve çalışmalarını http://www.fiskobirlik.
org.tr web sitesinden ilgilileri ile paylaşıyor. Giresun 
fındığının kalitesi, mevzuat ve istatistiklerin yer aldığı 
web sitesi sayesinde, fındık yetiştiriciliği hakkında 
önemli bilgiler de bulunuyor. 
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GİRESUN VE ÇOCUKLAR BÜYÜYÜNCE
Giresun’un soyut ve romantik özlem 
dolu sevgisi gerçekte Can Akengin’le 
başlamış, Piçoğlu Osman türküleriyle 
zirveyi tamamlamıştır. Naim Tirali’nin 
hikâyelerinde, Bahtiyar Dayımoğlu ve 
Ahmet Kaçar’ın şiirlerinde her daim 
yeşermektedir.
Bulancak Bostanlı köyünde doğdum. 
Bir babaanne, altı kardeşle beraber 
toplam dokuz kişiydik. Komşular ve 
akrabalar gibi fındık yetiştirmekteydik. 
İki derslikli öğrencisi kalabalık, cıvıl 
cıvıl bir okulumuz vardı. Beş yıldan 
sonra köyümde başka bir okul yoktu o 
yıllarda. Öğrenime devam etmek için 
Giresun merkezle köy arasında göçer 
olarak büyüdüm. Üniversite yılları da 
mevsimsel göçebelik ortamına engel 
olamadı. Baharla beraber köyde işler 
artar, yazın ise tam zamanlı köy ha-
yatına dönerdik. Sonbaharda kış hazır-
lıklarıyla beraber köydeki işler azalır, 
okul mesaisi başlardı. Seksenlerden iti-
baren köyde elektriğe kavuştuk. İlçeyle 
bağlantı yolları düzelmiş, hafta içi 
vasıta bulmak kolaylaşmıştı. Köylerde 
yaşam konforu artmış, maddi refah 
seviyesi gözle görülür biçimde gelişme 
göstermekteydi. Ancak artan nüfusu 
beslemek köylüler için kolay değildi. 
İnsanlar önce gurbete çıktılar ve sonra 
da ailesini götürüp köyüne bir daha 
dönmemeye başladılar. Aynı zamanda 
köylerden Bulancak ilçe merkezine 
doğru bir göç başlamıştı. Haftaiçi 

çarşıda yaşayanlar, okula gidenler 
cumadan itibaren köylere çıkıyordu. 
Yolu, suyu, elektriği şehirlerden köylere 
bağlamıştık, ancak ikisi arasındaki 
meyli ve dengeyi yönetemediğimiz-
den köyler hızla insan kaybetmeye 
başlamıştı. Köylerin gelişme fırsatını 
o yıllardaki yarı şehirli hayatımızla 
ülke olarak kaçırmış olduk. Karadeniz 
usulü bu göçer hayatın bir gününden 
bile şikâyet etmeden üniversite bitti. 
Türkiye’de bize açık olan son kapı-
dan çıkmıştık. Yeni ufuklara yelken 
açıp Almanya’da dil öğrenimi ve 
ardından lisansüstü eğitime başladık. 
Köln Üniversitesi’nde Türkiye Türkçesi 
uzmanı ve Şarkiyat Enstitüsü kürsü 
başkanıyla doktora tezi için yeni bir 
kapı açmıştık. Ancak bu hedefimin ne 
kadar uzak bir ihtimal olduğunu şimdi 
daha iyi anlıyorum. 
Önce İstanbul ve ardından Köln’de 
geçen toplamda on yıldan fazla eğitim 
maksadıyla Giresun’dan uzak yaşa-
dım. Yüksek lisansla başlayan bir on 
yıl da Ankara’da yaşadık. Buna göre 
bakarsak lise bittikten sonra fındık se-
zonu hariç olarak arada bir Giresun’a 
uğramışız. Onlarca yıl kurulu bir dü-
zenim olmamış bu şehirle olan bağım 
hep anılar ve hayallerle dolup dolup 
taşmış gibi. 2017 ve şimdi Giresun 
için ve Giresun’da yaşamak vaktidir. 
Aslında 2013’ten beri kısmi zamanlı 
olarak Giresun’dayız. Bunca yıl sonra-

YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KORKMAZ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

ÖĞRETİM ÜYESİ

Bu kentin hatıraları dışında 
bizi kendine doğru çeken 
neyi var? Çocukluk ve 
gençlik dönemlerinin 
“yeşil hatıralarını” Mustafa 
Öztürk’ün ve İsa Çolaker’in 
köşe yazılarında sıklıkla 
buluruz. 
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sında bir “Adaköy Deresi” gibi taşmış 
duygularla Ankara’dan evi boşaltıp 
şehre dönmüş ve memlekete uyum 
sağlamaya başlamıştık. Ancak menfur 
bir tezgâhın sonucu daha bir yıl dol-
madan yolumuzu Aziz Gümüşhane’ye 
çevirdik. Sanki bir görünmez el 
Doğu Karadeniz’de içmediğim pınar 
kalmasın istiyormuş. Artık Giresun, 
Ordu ve Trabzon’da geçen bazı 
yıllar, Gümüşhane ile devam etmişti. 
Memleketimle olan bağımın kabuk 
bağlamamasını, devası olmayan bir 
sızı şeklini almasını Mustafa Öztürk 
gibi ben de seviyorum. Ancak ben eve 
dönen adam olmayı seçtim. 
Bu kentin hatıraları dışında bizi 
kendine doğru çeken neyi var? 

Çocukluk ve gençlik dönemlerinin 
“yeşil hatıralarını” Mustafa Öztürk’ün 
ve İsa Çolaker’in köşe yazılarında 
sıklıkla buluruz. Giresun’un soyut ve 
romantik özlem dolu sevgisi gerçekte 
Can Akengin’le başlamış, Piçoğlu 
Osman türküleriyle zirveyi tamamla-
mıştır. Naim Tirali’nin hikâyelerinde, 
Bahtiyar Dayımoğlu ve Ahmet Kaçar’ın 
şiirlerinde her daim yeşermektedir. 
Çocukluğumda elimde düşmeyen iki 
kitap getirmişti babam; Can Akengin: 
Şiirler Nesirler, Giresun İl Yıllığı 1973. 
Bunca yıl sonra neden sosyal bilimlere, 
kültüre, edebiyata ve sonra da halk 
biliminin kesiştiği kavşakta seyrettiğimi 
daha iyi anlayabiliyorum. 
Giresun Üniversitesi ve Valiliği geçtiği-

miz Mayıs’ta Atatürk Yüksek Kurumu 
ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi’yle beraber uluslararası 
bir sempozyum yaptı. Birçok akade-
misyen üniversitedeki üç günlük bilgi 
şöleninde çeşitli konuları ele aldılar. 
Sempozyumun misafirlerinin “Derin 
Giresun’u” tanımaları için yaptığı 
Espiye ve Yağlıdere’yi kapsayan gün-
lük programına katıldık. Ancak sadece 
iki saatlik bir kale tanıtımı gezintisinde 
bu heyecandan başka bir şey daha 
yaşadım. Fatih Sultan Mehmet ile 
Balıkesir Üniversitelerinden üç kişilik 
ekiple kaleye çıktık. Akşamki kapanış 
ve yemek programına yetişmek için 
zaman azdı. Batı yakasında eskiden 
ramazan topunun atıldığı bayraklı 
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tepeden Osman Ağa Anıt Mezarı’na 
uğrayıp Ada ve Gedikkaya cephesine 
ve oradan ulu çınar ağaçlarının altın-
daki turu hızlıca bitirdik. Şehrin tarihini 
yüksek konumundan faydalanarak 
misafir hocalara anlatmaya çalıştık.
Bu gezintide Kale ve ona bağlı olarak 
şehrin kuruluşuna değindik. Giresun’un 
adlarıyla ilgili, Kalenin fethiyle ilgili, 
Gedikkaya ve Adayla ilgili, Dede 
Korkut’la Evliya Çelebinin Ordu - 
Giresun - Trabzon güzergâhıyla ilgili 
birçok Giresun efsanesini anlatırken o 
iki saat bir çırpıda geçmişti. Tüm hoca-
ların manzaralarla beraber dinledikle-
rinin ilginçliğini yüz ifadeleriyle ve söz-
leriyle yansıtmaları ilginçti. Giresun’la 
ilgili onlarca tarih, efsane ve anlatıyı 
avuç içi kadar kale gezintisine ve 
Kale’ye bağlamıştım. Sınıflarımda ol-
duğu gibi dersin sonunda “Giresun’un 
taşı toprağı efsanedir” sözünü fırsatı 
değerlendirmek için misafir hocalarıma 
da dedim.  
Hepimizce malumdur, trafik yüzünden 
adeta şehrin kalbi durmak üzeredir. 
Yollar tıkalı, caddeler boğucudur. Bir 
tur otobüsü bile Kale’ye sığmaz adeta. 
Giresun tarihinin onlarca hikâyelerini 
duyan gezginler, anlatıların kalbi olan 
Kale’ye çıkmak istediğinde büyük bir 
tıkanma başlayacaktır. Çıkan ve inen-
lerin dolaşımına ve iç alanın trafiksiz-
leştirilmesine dair projeler yapılmalıdır. 
Üstü kapalı yaya ve yürüyen merdiven-
lerle beraber havadan asılı tümüyle 
parasız ulaşım devreye girerse Kale’ye 
çıkacak tur taşıtlarına maddi bir bedel 
uygulanmalıdır. Kaledeki değer sadece 
tarihinden değil, şehrin çirkin bir beton 
yapılaşmayla beraber heder edilme-
siyle eldeki kalan son kale olmasından 
kaynaklanmaktadır. 
Burada bir notu eklemeliyim. Elimde 
Giresun Ticaret Borsası’nın çalışması 
olan bir kitapçık var. Burada bin-
lerce kişinin katıldığı Giresun Kent 
Vizyonu (2015)  anketine göre de 
kentin aynı sorunları başı çekmektedir. 
Katılımcıların ekseriyetine yaklaşan 
ve bazen de bu oranı aşan memnu-
niyet konuları çok dikkat çekicidir. 
Giresun’u memleket bilip burada 
yaşamak, Giresun Üniversitesi’nin 
kente katacakları, yeniliğe açık bir 

halk olmak bunların başında beyan 
edilmiştir. Aynı kişiler kentin en 
önemli sorunlarını şöyle sıralamak-
tadır: gelişme durumu, sağlık kurum 
ve hizmetleri, kültürel etkinlikler, 
Giresun’un tanıtımı, otopark ve trafik 
sıkıntısı. 
İki noktayı da ben eklemeliyim. 
Sahilden işleyecek bir tramvay şehri 
rahatlatır. Modern bir hava verir. 
Aksu ve Ada bölgesi kentin tarihi, 
kültürü ve bugünkü turizmi için adeta 
kutsal mekânlardır. Çöp dağı, balıkçı 
barınağı ve alanın kalbindeki o 

ucube arenayı, Giresun’un sorunları 
efsane halini almadan çözmeliyiz. 
Çöpümüzün bile efsaneler üstüne 
yığıldığından mıdır nedir, bilemedim. 
“Giresun’un taşı toprağı efsane” 
çocukluğumdan beri hayalimden, 
yazılarımdan, aklımdan ve fikrimden, 
velhasıl, dilimden hiç düşmedi. 
Onlarca yıldan beri dönemediğimiz 
evdeki işler bizi bekliyormuş. Ne 
güzel, derdi Giresun olana! Derdimi 
belamı denize ve “Kutsal Aksu”ya 
atıp kurtulmak için yıllarca birikmiş 
işleri Mayıs Yedisi’ne saklıyorum. 
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GİRESUN’DA YOL YAPIMI VE 
AKSU KÖPRÜSÜNÜN 
AÇILIŞI (1898)

Bu inşaatlar için başvurulan uygu-
lamalardan birisi fındıktan alınan 
ianeydi. Böylelikle Giresun kazasının 
imar, altyapı ve eğitim kurumları-
nın inşaat ve tamirat giderlerinin 
karşılanmasında başta fındık gelirleri 
kullanılmaktaydı. Mesela, 1873’de 
gümrük binası önünde ve karantina-
hane bitişiğinde taş bir iskele inşaatı 
gündeme geldiğinde inşa edilecek 
iskele için dökme fındığın her kantarı 
için 5 para, 1,5 kantarlık fındık 
çuvalı için 8 para, 2 kantarlık fındık 
çuvalı için de 10 para müruriye 
resmî belirlenmişti. Görele kazası 
merkezinden Kürtün nahiyesine ka-
dar yapılan yolun tamamlanması için 
gerekli olan taş ve barut masrafını 
karşılamak amacıyla ihraç edilecek 
iç fındığın kıyyesinden 1 para resim 
alınacaktı (1895).
İane ile yapılacak yollardan birisi de 
Aksu Deresi üzerine yapılan köprü-
dür. Aksu Deresi, Tirebolu kasabası 
ile Keşap nahiyesini Giresun kasa-
basına bağlayan önemli bir yol idi. 
Aksu, geçit vermez derecede coşkun 
derelerden oluştuğu halde bugüne 
kadar nasılsa üzerine köprü yapılma-
mıştı. Bu da gidiş-gelişlerde müşkülat 
çekilmesine neden oluyordu. Umumi 
ve işlek bir yolun güven içinde gidip-
gelinmesine engel böyle bir yolun 
köprüsüz kalması ise kabul edilemez-
di. Ama, köprünün yapılması için bir 
masraf yapılması gerekecekti. Aksu 
Deresi üzerine yapılması planlanan 
köprünün yapım masrafı kaza ahalisi 

tarafından gönül rızası ile verilmek-
te olan “fındık ianesi akçası”ndan 
karşılanacaktı. Köprünün inşası 
için önce Giresun Kazası İdare 
Meclisi’nden vilayete bir başvuru 
yapıldı. Vilayet, bu başvuruyu uygun 
gördü ve Giresun kazasına “ruhsat” 
verdi. Köprünün bir de resmi/krokisi 
yapıldı. İnşaat bu resme göre yapı-
lacaktı. Köprü inşaatı bir mühendise 
ihale edildi.  
Nihayet köprünün yapımı tamamlan-
dı, açılış yapılacaktı. Açılışa hükümet 
memurları, eşraf ve kazanın ileri ge-
lenleri katıldı. Açılış töreni sırasında 
bu vesile ile padişaha dualar edildi. 
Açılış törenin tafsilatı hakkında vila-
yete de bilgi verildi. 
Açılışı yapılan köprünün boyu 75 
metre, eni 3,5 metreydi ve köprünün 
ayakları ile bağları ve tabanları 
demirden, korkulukları ağaçtan 
inşa edilmişti. Trabzon Vilayeti, 
bu hayırlı işten, harcadıkları mesai 
ve gayretlerinden dolayı Giresun 
Kaymakamlığına memnuniyetini 
bildiren yazı göndermiştir. 
Aksu Deresi üzerine yapılan köprü 
ile ulaşımda kolaylık sağlanmış olsa 
da geçen yıl kışın şiddetinden dolayı 
köy yolları bozulmuştu. Vilayet bir an 
evvel bozulan köy yollarının tamiri 
yönüne gidilmesini istemişti. 
Vilayet, yol yapımı konusunda aha-
linin elinden gelen gayreti göstere-
ceğine inanıyordu. Öyle de olmakta 
idi. Aksu Deresi’nin üzerine yapılan 
köprünün açılış tarihi 1898’dir. 

AYHAN YÜKSEL
ARAŞTIRMACI YAZAR

Şehirlerin gelişmesi 
için yol, köprü ve su 
yollarının yapılması, 
yapılan bu yolların 
zaman içinde aşımından 
doğan hasarlarının da 
giderilmesi gerekmekteydi. 
Bu çalışmalar modern 
şehrin ortaya çıkması için 
çok önemlidir. Giresun 
kazasında 19. yüzyılın ikinci 
yarısında bu anlayışla çeşitli 
tamir çalışmaları yapılmıştır. 
Bu meyanda Giresun’u 
iç kesimlere bağlayacak 
olan yol çalışmalarından 
başka gerek şehir içinde ve 
gerekse kaza ve nahiyelere 
ulaşım sağlayacak yolların 
yapımına ve tamirine 
devam edilmekteydi. 
Giresun kazasında yol 
çalışmalarını yürütecek olan 
mühendisler yabancı veya 
Osmanlı vatandaşı olan 
gayrimüslimlerdi. 
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KOBİLERE VERGİ TEŞVİKİ-İNDİRİMLİ  
KURUMLAR VERGİSİ

27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 
geçerli üzere yürürlüğe giren söz ko-
nusu uygulama, 6770 Sayılı Kanunun 
29. maddesiyle 5520 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine 5. 
fıkra hükmünün eklenmesiyle gerçek-
leştirilmiştir. Söz konusu Kanunun 32. 
maddesinin beşinci fıkrasıyla; Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 19. maddenin 
birinci fıkrası kapsamında birleşen 
sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen 
üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme 
tarihinde sona eren hesap döneminde 
münhasıran üretim faaliyetinden elde 
ettiği kazançları ile bu kapsamda 
birleşilen kurumun birleşme işleminin 
gerçekleştiği hesap dönemidâhil olmak 
üzere üç hesap döneminde münhası-
ran üretim faaliyetinden elde ettiği ka-
zançlarına uygulanmak üzere kurumlar 
vergisi oranını yüzde 75’e kadar indi-
rimli uygulatmaya, bu indirim oranını, 
sektörler, iş kolları, üretim alanları, 
bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla 
ya da orta ve yüksek teknolojili ürün 
üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar 
için ayrıayrı veya birlikte farklılaştır-
maya Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkili 
kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı bu yetkisini kulla-
narak Tebliğ ile düzenleme yapmış, 
indirimli kurumlar vergisinin nasıl uygu-
lanacağı açıklanmıştır. Bu yazımızda 
söz konusu Tebliğle getirilen düzenle-
meler yer verilmiştir.

II-GÜBRE VE KÜÇÜK VE ORTA 
BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN 
(KOBİ) BİRLEŞMELERİNDE 
KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 
İNDİRİMLİ UYGULANMASI:
A-KOBİ tanımı:
19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 
Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” 
başlıklı 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde, küçük ve orta 
büyüklükte işletme, iki yüz elli kişiden 
az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı veya mali bilanço-
sundan herhangi biri kırk milyon Türk 
Lirasını aşmayan ve anılan yönetmelik-
te mikro işletme, küçük işletme ve orta 
büyüklükteki işletme olarak sınıflandırı-
lan ekonomik birimler veya girişimler 
olarak tanımlanmıştır.
5520 sayılı Kanunun 32. maddesinin 
beşinci fıkrasının uygulanması bakımın-

RAMAZAN UYSAL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Devlet tarafından 
ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın artırılması 
için verilen teşviklere bir 
yenisi daha eklenmiştir. 
Söz konusu teşvikle, 
imalat sanayinde faaliyette 
bulunan kurumların 
birleşmeleri halinde üç yıl 
süreyle indirimli kurumlar 
vergisi ödeme imkânı 
getirilmektedir.
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dan küçük ve orta büyüklükteki işletme 
(KOBİ); birleşmenin gerçekleştiği tarih-
ten önceki hesap döneminde iki yüz 
elli kişiden az yıllık çalışan istihdam 
eden ve aynı hesap dönemine ilişkin 
gelir tablosunda yer alan yıllık net satış 
hasılatı veya bu dönemin sonunda 
çıkarılan bilançonun aktif toplamından 
herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını 
aşmayan işletmeleri ifade etmektedir. 
Birleşmenin gerçekleştiği tarihten 
önceki hesap döneminde ikiyüzelli 
kişiden az yıllık çalışan istihdam etme 
kriterinin tespitinde, sigorta bildirgeleri 
esas alınmak suretiyle hesaplanan 
yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate 
alınacaktır.
Bir kurum, 250’den az işçi çalıştırmak-

la birlikte, bir önceki hesap döneminin 
sonu itibarıyla yıllık net satışları ve net 
aktif toplamının her ikisi de kırk milyon 
TL’den fazla ise KOBİ kapsamında 
değerlendirilmeyecektir.

B-KOBİ Birleşmelerinde 
Kurumlar Vergisi Oranının 
İndirimli Uygulanmasının 
Şartları:
Kanunun 32. maddesinin beşinci fık-
rası hükümleri kapsamında, KOBİ’lerin 
münhasıran üretim faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançlarına kurumlar 
vergisi oranının indirimli olarak uygula-
nabilmesi için;
a) Birleşmenin, Kanunun 19. madde-
sinin birinci fıkrasında yer alan devir 

şartlarını taşıması,
b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde 
olması,
c) Birleşen kurumların devir tarihi 
itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve 
fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden 
kurumlardan olması şarttır.
1- Birleşmenin, Kanunun 19. 
Maddesinin Birinci Fıkrası’nda yer 
alan devir şartlarını taşıması:
Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkra-
sının uygulaması bakımından birleşme, 
KOBİ’lerin Kanunun 19. maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında gerçekleş-
tirdikleri devirleri ifade etmektedir. 
Dolayısıyla, Kanunun 32. maddesinin 
beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanı-
labilmesi için birleşmenin, 1 Seri No.lu 
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Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 
(19.1) bölümünde yapılan açıklamala-
ra uygun olarak gerçekleştirilen devir 
niteliğinde olması şarttır.
2- Birleşen Kurumların KOBİ niteliğin-
de olması:
Kanunun 32. maddesinin beşinci 
fıkrası hükümlerinin uygulanması 
bakımından birleşen kurumların KOBİ 
niteliğini taşımaları şarttır. Buna göre, 
KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla 
gerçekleştirilen devirler dolayısıyla anı-
lan fıkra hükümlerinden yararlanılması 
mümkün bulunmamaktadır.
3- Birleşen kurumların devir tarihi 
itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve 
fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden 
kurumlardan olması:
Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkra-
sı hükümlerinden sadece, sanayi sicil 
belgesini haiz ve fiilen üretim faali-
yetiyle iştigal eden KOBİ’lerin yarar-
lanmaları mümkündür. Bu kapsamda, 
birleşen kurumların devir tarihi itibarıy-
la sanayi sicil belgesini haiz olmaları 
ve fiilen de üretim faaliyetiyle iştigal 
etmeleri şarttır. Dolayısıyla, sanayi 
sicil belgesini haiz olmakla birlikte 
fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen 
veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal 
etmekle birlikte sanayi sicil belgesini 
haiz olmayan KOBİ’ler, diğer şartları 
taşısalar dahi bu fıkra hükümlerinden 
yararlanamazlar.

C- Kurumlar Vergisi Oranının 
İndirimli Uygulanması:
Kanunun 32. maddesinin beşinci 
fıkrası kapsamında, şartları sağlayan 
KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona 
eren hesap döneminde münhasıran 
üretim faaliyetinden elde ettiği kazanç-
ları ile birleşilen kurumun birleşme 
işleminin gerçekleştiği hesap dönemi 
dahil olmak üzere üç hesap dönemin-
de münhasıran üretim faaliyetinden 
elde ettiği kazançlarına, Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek indirimli oranda 
kurumlar vergisi uygulanacaktır.
Örnek: 1/8/2017 tarihinde KOBİ 
niteliğindeki (A) Ltd. Şti., KOBİ niteli-
ğindeki mevcut (B) A.Ş.’ye Kurumlar 
Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi-
nin birinci fıkrası kapsamında devro-
lunmuştur.

Buna göre,
a) (A) Ltd. Şti.’nin 1/1/2017-
1/8/2017 kıst döneminde ve
b) (B) A.Ş.’nin de;
- 1/1/2017-31/12/2017 hesap 
döneminde,
- 1/1/2018-31/12/2018 hesap 
döneminde,
- 1/1/2019-31/12/2019 hesap 
döneminde
münhasıran üretim faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançlarına, Kanunun 
32. maddesinin beşinci fıkrası kapsa-
mında kurumlar vergisi oranı indirimli 
olarak uygulanacaktır.
Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışın-
da elde edilen kazançlar için kurumlar 
vergisi oranı indirimli olarak uygulan-
mayacaktır.
Kanunun 32. maddesinin beşinci fıkra-
sı kapsamında kurumlar vergisi oranı 
indirimli olarak uygulanacak kazançlar 
münhasıran üretim faaliyetlerinden 
elde edilen kazançlar olduğundan, 
birleşilen kurumun muhasebe kayıtları-
nı üretim faaliyetlerine ilişkin kazançla-
rını diğer kazançlarından ayrı olarak 
tespitine imkân verecek şekilde tutması 
gerekmektedir.
Devir tarihinden sonra, devir tarihi iti-
barıyla faaliyette bulunulan alanlardan 
farklı alanlarda üretim faaliyetlerine 
başlanılması halinde, bu yeni üretim 

faaliyetlerinden kalan süre içerisinde 
elde edilen kazançlara da söz konusu 
fıkra hükmü kapsamında kurumlar 
vergisi oranı indirimli olarak uygulana-
bilecektir.
Ayrıca, birleşmeden sonra birleşilen 
kurumun KOBİ niteliğini kaybetmesi 
münhasıran üretim faaliyetinden elde 
ettiği kazançlarına kurumlar vergisi 
oranının indirimli olarak uygulanması-
na engel teşkil etmeyecektir.

III-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Yapılan kanuni düzenlemeyle, ölçek 
ekonomilerinden faydalanmak ve 
işletmelerin birleşmeleri ve kurumsal-
laşmaları teşvik edilerek verimlilik ve 
üretim artışı sağlanmak istenmiştir. 
Daha fazla üretim yapan veya daha 
fazla tesiste hizmet veren bir firma-
nın rakiplerine göre daha düşük 
maliyetler ile çalışması, ölçek ekono-
milerinin beklenen faydasıdır.Yeni 
getirilen söz konusu vergi teşvikiyle 
kurumların birleşmeleri durumunda, 
sabit maliyetlerin birleşen kurum-
larda üretilen tüm ürünler arasında 
paylaştırılması nedeniyle düşürülmesi 
ve operasyonel verimlilik ve sinerji 
sayesinde de değişken maliyetlerin 
düşürülmesisağlanarak, büyüme ve 
kalkınmanın artırılması hedefi gerçek-
leşmiş olacaktır. 

DOÇ. DR. CESARETTİN ALAŞALVAR
TÜBİTAK MAM GIDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
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FINDIK KÜSPESİ ALTERNATİF 
PROTEİN KAYNAĞI OLARAK 
KULLANILABİLİR Mİ?

Giresun kalite tombul fındık bileşenleri 
itibarıyla bünyesinde yaklaşık yüzde 
15 protein, yüzde 60 yağ, yüzde 17 
karbonhidrat, yüzde 5 su ve yüzde 3 kül 
barındırmaktadır. Fındıktaki bu bileşen-
lerin miktarı coğrafi bölgelere, yıllara ve 
iklim koşullarına göre yüzde 5-10 düze-
yinde farklılık gösterebilir. Stok fazlası 
olduğu yıllarda, fındık yağı hekzan (yağ 
çözücü alkan) ile alınarak değerlendi-
rilmektedir. Geriye kalan kısmı fındık 
küspesi olarak adlandırılır ve oldukça 
değerli bir protein kaynağı içermekte-
dir. Peki bu şekilde elde edilen fındık 
küspesi insan tüketimi için uygun mudur? 
Fındık yağı üretimi sonucu açığa çıkan 
küspenin hayvan yemlerinde kullanılması 
mümkün olup, insanların tüketebileceği 
gıda maddesi olarak kullanımı söz konu-
su değildir. Bu küspenin insan tüketimi 
amacıyla kullanılabilmesi için, hekzanın 
tamamen küspeden uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Günümüzde bu işleme ta-
bii olmaksızın, fındık küspesi çok düşük 
fiyatlarla temin edilebilmekte ve bitkisel 
veya fındık yağı ile karıştırılarak füre 
görünümü kazandırılmaktadır. Bu şekilde 
elde edilen füre, hem lezzet bakımından 
bütün fındıktan yapılan lezzeti tutma-
makta hem de daha düşük maliyetle 
satışı yapılmaktadır. Bu küspenin gıda 
sektöründe kullanılması fiyat açısından 
haksız rekabete neden olmakta, ayrıca 
sağlık açısından da ciddi boyutta risk 
taşımaktadır.
Amerikan Gıda veİlaç Dairesi (FDA) ta-
rafından yayınlanan beyana göre, soya 
küspesinde olduğu gibi fındık küspesi de 
ısıl işlemden geçirilerek (tamamen hek-

zan uçuruluncaya kadar), insan tüketimi 
için kullanılabilir hale getirilebilir. Bu 
sayede, fındık küspesi sadece füre katkı 
maddesi olarak değil, iyi bir protein kay-
nağı olarak da tüketilebilir. Yağı alınmış 
100 gram fındık küspesi ortalama yüzde 
40-50 civarında protein içermektedir. 
Protein miktarı fındık türüne, yağ alım 
yöntemine ve mevsime göre değişiklik 
göstermektedir. Fındık küspesinin protein 
miktarı ay çiçek küspesi (yüzde32) ve 
kanola küspesinden (yüzde35) daha 
yüksek olup, soya küspesine (yüzde45) 
eşdeğer özelliktedir. Amino asitler 
proteinlerin yapıtaşlarıdır ve gelişimimiz 
için elzemdirler. Bu amino asitlerden 8’i 
elzem (temel) olup, vücudumuz tara-
fından üretilememektedir. Bu nedenle 
elzem amino asitleri besin yoluyla almak 
zorundayız. Fındık proteini bünyesinde 
elzem olan tüm amino asitleri barındır-
maktadır.
Fındık proteinin kalitesini ihtive ettiği 
amino asitler ve miktarı ile hidrolize 
edilerek elde edilen biyoaktif peptidler 
oluşturmaktadır. Fındık proteininde mev-
cut olan biyoaktif peptidlerin ve bunların 
antioksidan özellikleri hakkında bilimsel 
çalışmalar yetersizdir. TÜBİTAK MAM 
Gıda Enstitüsü bünyesinde bu alanda 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
Sonuç olarak, fındık küspesi (hekzan 
tamamen uçurulduktan sonra) alternatif 
protein kaynağı olarak  beslenmemizde 
yer alabilir. Ayrıca, proteinlerin hidro-
lize edilmesi sonucu elde edilecek olan 
biyoaktif peptidlerin gıda katkı maddesi 
ve protein takviyesi olarak gelecekte 
kullanılabilmesi mümkündür. 

DOÇ. DR. CESARETTİN ALAŞALVAR
TÜBİTAK MAM GIDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Fındık yağı üretimi sonucu 
açığa çıkan küspenin 
hayvan yemlerinde 
kullanılması mümkün olup, 
insanların tüketebileceği 
gıda maddesi olarak 
kullanımı söz konusu 
değildir. Bu küspenin 
insan tüketimi amacıyla 
kullanılabilmesi için, 
hekzanın tamamen 
küspeden uzaklaştırılması 
gerekmektedir. 
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İŞVEREN MALİ
SORUMLULUK SİGORTASI

İşverenlerin çalıştırdığı işçilerin iş 
kazası geçirmeleri ve bu iş kazalarının 
işverene aşırı maddi yükümlülükler ge-
tirmesi,  işverenleri riski sigorta ettirme 
zorunluluğunu beraberinde getirmiş-
tir. Özellikle, inşaat, tersane, imalat 
sanayi gibi iş kollarında iş kazalarının 
işçinin yeterli iş güvenliği almaması, 
kontrol yükümlülüğünün yeterince yeri-
ne getirilmemesi, bir şey olmaz algısı 
gibi etkenlerle iş kazalarının meydana 
geldiği, bu iş kazaları nedeniyle ülke 
bütçesinden ve işveren bütçesinden 
önemli bir paranın tazminat olarak çık-
tığı, bazı işverenlerin ödemek zorunda 
kaldıkları tazminatlar nedeniyle aşırı 
borç yükü altına girdikleri görülmek-
tedir. 
İşverenler, bu risklerini daha az bir 
bedelle sigorta ettirerek ortadan kaldır-
maktadırlar. Bu sigortanın adı işveren 
mali sorumluluk sigortasıdır. İşveren 
mali sorumluluk sigortası, bir işyerinde 
işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
tabi çalışanların yükümlülüklerini 
yerine getirmesi esnasında  uğrayaca-
ğı zararlar için işverene düşen hukuki 
sorumluluğu teminat altına alan bir 
sigorta türüdür. 
İşverene bir hizmet akdiyle bağlı 
olarak çalışan, Sosyal Sigortalar 

Kurumu’na tabi işçiler ve onların 
hak sahipleri tarafından talep edile-
bilecek tazminat taleplerini, Sosyal 
Sigortalar Kurumu’nun sağladığı 
yardımların üstünde ve dışında kalan 
tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun açacağı rücu davaları 
sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan 
tazminatlar ile mahkeme masrafları ve 
avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.
İşveren mali sorumluluk sigortası yaptı-
rırken dikkat etmemiz gereken hususlar 
ise; işveren tarafından sağlanan servis 
araçlarıyla çalışanların işyerine geti-
rilip götürülmesi esnasında, meydana 
gelebilecek kazalar, işveren tarafından 
görevle başka bir yere gönderildiği ve 
asıl işini yapmadığı zamanlarda mey-
dana gelen iş kazaları, ülke sınırları 
dışında meydana gelen iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sonucu ileri sürüle-
cek tazminat talepleri ile manevi taz-
minat taleplerinin poliçe kapsamında 
olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bu 
risklerin de sigorta kapsamına alınması 
önemlidir. 
Ayrıca, işveren işyerinde çalıştırdı-
ğı işçilerin meslek sınıflamasını iyi 
yapmalı, büro işçileri, şantiye işçileri, 
fabrika işçileri gibi ayrımı yapmalı, 
bu bölümlerde çalışan işçileri ayrı ayrı 
sözleşme kapsamında ayrıntılı olarak 

AV. NURİ KARAMAN
HUDER GİRESUN ŞUBE BAŞKANI

Uluslar arası Çalışma 
Örgütü’nün verilerine göre 
dünyada 3 milyar civarında 
işgücü bulunmaktadır. 
Hergün yaklaşık 1 milyon 
iş kazası yaşanmaktadır. 
İş kazası ve meslek 
hastalıkları sonucu heryıl 
2,3 milyon insan yaşamını 
yitirmektedir. Ülkemizde 
de yıllık ortalama 65000 
civarında iş kazası 500 
civarında ise meslek 
hastalığı meydana 
gelmekte, yıllık ortalama 
1500 çalışanımız hayatını 
kaybetmektedir. İş kazası ve 
meslek hastalıklarının gayri 
safi yurtiçi hasılatımızın 
yaklaşık 50 milyar Türk 
Lirasını aldığı tespit 
edilmiştir. 
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yazılımını sağlamalıdır. Aksi takdirde 
risk meydana geldiğinde sözleşmeye 
aykırı davranma nedeniyle sigorta 
tazminatı ödemeden imtina etmektedir. 
Yine, işveren çalıştırdığı işçinin çalış-
tığı iş konuna uygun SGK bildirimini 
yapmak, işyeri değişimi durumunda 
ilgili görev bildirimini ilgili yerlere 
bildirimini yapmakla yükümlüdür. Aksi 
durumda sözleşmenin ihlali ile karşı 
karşıya kalınacaktır. 
Risk gerçekleşince işveren tarafından 
sigorta şirketine bildirimin yapılması 
gerekmektedir. İşveren tarafından 
poliçeye tazminatın hesaplanma 
yöntemleri, ödeme süresi açık olarak 
yazılmasının sağlanması gerekmekte-
dir. Aksi takdirde sigorta şirketi tazmi-
natın ödenmesini çeşitli gerekçeler ileri 
sürerek birkaç yıl uzatabilir. Bu da işçi 
ile işveren arasında hukuki sorunların 
artmasına neden olur. 
İşveren sigorta primini ödemekle yü-
kümlüdür. Sigorta priminin tamamının, 
primin taksitle ödenmesi kararlaştırıl-
mışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır 
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi 
karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi 
kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat 
ödenmediği takdirde poliçe teslim edil-
miş olsa dahi sigortacının sorumluluğu 
başlamaz ve bu husus poliçenin ön 
yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, 
sigorta primini veya primin taksitle 
ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde 
peşinatını, sigorta poliçesinin teslim 
edildiği günün bitimine kadar ödeme-
diği takdirde temerrüde düşer ve prim 
borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip 
eden 30 gün içinde dahi ödemediği 
takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir 
ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş 
olur. Prim ödenmemiş olmasına rağ-
men poliçenin teslimi ile sigortacının 
mesuliyetinin başlayacağının kararlaştı-
rıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 
15 gününde sigortacının sorumluluğu 
devam eder.Primin taksitle ödenmesi 
kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin 
kesin ödeme zamanı, miktarı ve vade-
sinde ödenmemesinin sonuçları poliçe 
üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte 
yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. 
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri 
poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı 

olarak kendisine bildirilmiş olan prim 
taksitlerinin herhangi birini vade günü 
bitimine kadar ödemediği takdirde 
temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim 
borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip 
eden 15 gün içinde ödemediği takdir-
de sigorta teminatı durur. Rizikonun 
gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın 
durduğu süre içinde prim borcunun 
ödenmesi halinde teminat durduğu 
yerden devam eder.Sigorta teminatı-
nın durduğu tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde prim borcunun ödenmemesi 
halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihta-
ra gerek olmaksızın feshedilmiş olur.  
Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıy-
la, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz 
vadesi gelmemiş prim taksitlerinin 
sigortacının ödemekle yükümlü olduğu 
tazminat miktarını aşmayan kısmı, 
muaccel hale gelir. 
 Bu madde uyarınca sigorta sözleş-
mesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, 
sigortacının sorumluluğunun devam 
ettiği süreye tekabül eden prim gün 
esası üzerinden hesap edilerek fazlası 
sigorta ettirene iade edilir. 
Sigorta ettiren, poliçe teminatına gire-

bilecek herhangi bir iş kazası vukuun-
da sigorta poliçesinde yazılı olduğu 
şekle uygun olarak gerekli bildirimlerin 
yapılması gerekmektedir. 
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca 
hukuken sigorta ettiren yerine geçer.
 Sigortacı, sigorta ettirene ait öğre-
neceği ticari ve mesleki sırların saklı 
tutulmamasından doğacak zararlardan 
sorumludur. 
Sigortacı ile sigorta ettiren arasındaki 
ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortalının 
ikametgahının veya sigortacının merke-
zinin veya poliçeyi imza eden acente-
nin bulunduğu yer mahkemesidir.
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün 
talepler on yılda zaman aşımına uğra-
yacaktır.
İşveren her zaman basiretli bir tacir 
gibi davranmakla yükümlüdür. İşveren 
mali mesuliyet sigortası yokmuş gibi iş-
çinin iş güvenliği ve sağlığını korumak-
la yükümlü olduğu gibi, işveren mali 
mesuliyet sigortası sözleşmesi hüküm-
lerini de yerine getirmekle yükümlüdür. 
Aksi takdirde, risk gerçekleştiğinde 
sigorta yokmuş gibi tazminatı ödemek-
le yükümlü hale gelebilir. 
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FINDIK İHRACATINDA

Geçen yıla kıyasla sert bir düşüş görülen fındık ihracatı, 
Haziran ayında 112,81 milyon dolar oldu. Yine bu ay 
yüzde 6,7 oranında pay alan fındık ve mamullerinin 
ihracat yaptığı ülkelerin başında 30,7 milyon dolar ile 
Almanya geliyor.

ALMANYA LİDER KONUMDA 
Türkiye ihracatında 3,22 milyar dolar 

ihracat ile hububat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri ilk sıradayken, fındık 

ürünlerinin 6 aylık payı yüzde 8,38 oranın-
da görüldü. Türkiye’nin son bir yıldaki (01 
Temmuz – 30 Haziran) toplam ihracatı 20 
milyon 472 bin 627 dolara ulaştı. Fındık 
ve fındık mamulleri 1,9 milyar dolar ile yılı 
tamamlayarak Türkiye ihracatındaki payı 
yüzde 9,31 oranında gösterdi. 
Mal grupları bazında Türkiye geneli fın-
dık ve mamulleri incelendiğinde ise, 2016 
yılına göre toplamda yüzde 20,6 oranında 
düşüş görüldü. İç fındık ihracatı yüzde 2016 
yılında 87,5 milyon dolar iken, yüzde 43,3 
oranında gerileme ile 49,62 milyon dolara 
düştü. İşlenmiş fındık, 2016 yılında 67,14 
milyon dolar iken, 2017 yılında 63,02 mil-
yon dolar oldu. Mal grupları bazında Tür-
kiye geneli fındık ve mamulleri ihracatı top-
lamda 112,8 bin dolara ulaştı. Mal grupları 
bazında Türkiye geneli fındık ve mamulleri 
ton bazında ise, toplamda 15,5 milyon ton 
ihracat gerçekleştirdi. İç fındıkta 7 milyon 
ton ihracat gerçekleşirken geçen yıla göre, 
yüzde 33,4 oranında gerileme görüldü. 
Yüzde 54,3 ile en yüksek ihracat payına 
sahip olan işlenmiş fındıkta yüzde 2,3 ora-
nında artışla 2017 yılının Haziran ayında, 
8,4 milyon ton ihracat gerçekleşti. 43 bin 
ton ihracat gerçekleştirilen kabuklu fındık-
ta, en büyük değişim yüzde 4225 oranında 
yaşandı. Toplamda 15,56 milyon ton ihra-
catın gerçekleştiği Haziran ayında, önceki 
yıla kıyasla yüzde 17,61 oranında gerileme 
görüldü. Mal grupları bazında İstanbul Fın-
dık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracat 
rakamlarına göre ise; 2017 Haziran ayında 
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toplamda 37,2 milyon dolar ihracat gerçek-
leşti. Bu anlamda, geçen sene 84,1 milyon 
dolar olan ihracatta yüzde 55,6 oranında dü-
şüş olduğunu söyleyebilmek mümkün. Mal 
grupları bazında İstanbul Fındık ve Mamulle-
ri İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamlarını 

Sektörler 01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)

2015-2016 2016-2017 Değ. Pay (%)

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

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

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

Madencilik 3.808.535 4.061.589 6,64% 280,00%

İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.093.265 9.188.314 1,05% 634,00%

TÜRKİYE TOPLAM İHRACATI 141.457.261 144.877.078 2,42% 100,00%

Ülkeler HAZİrAN

2016 2017 Deg. Pay (%)

İTALYA 20.334 33.568 65,09% 20,02%

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

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

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

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

İSVİÇRE 6.734 7,391 9,75% 4,41%

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

BELÇİKA 5,024 5,437 8,21% 3,24%

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

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2.065 4,058 96,50% 2,42%

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

tÜrkİye’NİN geNel İHrAcAtıNDA fıNDık İHrAcAtıNıN yerİ ( BİN $)

fıNDık İHrAcAtıNDA İlk 10 Ülke ( BİN $)

ton bazında incelediğimizde, 2017 yılının ha-
ziran ayında 5,1 milyon ton ihracat gerçek-
leştirildi. Geçen seneye göre, 49,15 oranında 
ciddi bir gerileme görülen ihracat değerinde, 
iç fındığın payı yüzde 57,24 oranında görül-
dü.  İşlenmiş fındığın yüzde 42,76 pay aldığı 

verilere göre 2016 yılında 2 milyon 620 bin 
ton ihracat gerçekleşirken, 2017 yılında 2,2 
milyon ton ihracat görüldü. 

İhracatta Almanya ilk sırada
Haziran ayı Türkiye geneli fındık ve ma-
mulleri ihracatında ilk sırada, 30,79 milyon 
dolar ile Almanya yer aldı. 9,4 milyon dolar 
ile Fransa ikinci sırada yer alırken, Kana-
da 9 milyon dolar ihracat ile 3’üncü oldu. 
Avusturya’yı, İtalya, Hollanda’nın takip ettiği 
listede en yüksek artış yüzde 135 ile Birleşik 
Devletler’de görüldü. İlk 10 ülkenin toplam 
ihracatının 80,2 milyon dolar olduğu Haziran 
ayında, geçen yıla oranla en büyük düşüş 
86,2 oranıyla İtalya’da yaşandı.   
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin verilerine göre, 2017 yılının Hazi-
ran ayındaki fındık ihracatı toplamda 37,29 
milyon dolara ulaştı. Almanya’nın 10 milyon 
dolar ihracatı ile ilk sırada olduğu listede, Ka-
nada 4,67 milyon dolar ile ikinci sırada yer 
aldı. Polonya 3,53 milyon dolar ihracat ile 
3’üncü sıradayken, 3,28 milyon dolar ihracat 
ile İtalya, 3,1 milyon dolar ile de Fransa ta-
kip etti. En yüksek artışın Belçika’da yaşan-
dığı Haziran ayında, en büyük gerileme de 
İtalya’da görüldü. Ülkelerin son 12 aylık ve-
rilerinin değerlendirmesindeyse, yüzde 22,57 
pay ile Almanya yine ilk sırada görüldü.  12 
aylık ihracat toplamında 1,9 milyar dolara 
ulaşan fındık ihracatı, geçen yıla kıyasla yüz-
de 20,61 oranında düşüş yaşadı. En büyük 
artışı ise, Hollanda yüzde 3,23 oranında yük-
selişi yaşadı. 2016 yılında 67,87 milyon dolar 
olan Hollanda’ya ihracatın 2017 yılının aynı 
döneminde 70 milyon dolara yükselişi söz 
konusu.  



60 - 61

İSTATİSTİK

ANA ANA ANA 
SıNıflANDırMASıNıflANDırMASıNıflANDırMA

Alt SıNıflANDırMAAlt SıNıflANDırMAAlt SıNıflANDırMA
01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)

2015-20162015-20162015-2016 2016-20172016-20172016-2017 Değ.Değ.Değ. PayPayPay

İÇ FINDIKİÇ FINDIKİÇ FINDIK 10.62210.62210.622 7.0597.0597.059 -33,54%-33,54%-33,54% 45,35%45,35%45,35%

Fındık ve MamulleriFındık ve MamulleriFındık ve Mamulleri

İŞLENMİŞ FINDIKİŞLENMİŞ FINDIKİŞLENMİŞ FINDIK 8.2698.2698.269 8.4608.4608.460 2,31%2,31%2,31% 54,36%54,36%54,36%

KABUKLU FINDIKKABUKLU FINDIKKABUKLU FINDIK 111 434343 4225,00%4225,00%4225,00% 0,28%0,28%0,28%

BİtkİSel yAĞlArBİtkİSel yAĞlArBİtkİSel yAĞlAr 222 N/AN/AN/A 0,01%0,01%0,01% 0,06%0,06%0,06%

geNel tOPlAM geNel tOPlAM geNel tOPlAM 18.89218.89218.892 15.56415.56415.564 -17,61%-17,61%-17,61% 100,00%100,00%100,00%

ANA ANA ANA 
SıNıflANDırMASıNıflANDırMASıNıflANDırMA

Alt SıNıflANDırMAAlt SıNıflANDırMAAlt SıNıflANDırMA
01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık)

2014-20152014-20152014-2015 2015-20162015-20162015-2016 DeğişimDeğişimDeğişim PayPayPay

İÇ FINDIKİÇ FINDIKİÇ FINDIK 123.904123.904123.904 148.291148.291148.291 19,6819,6819,68 59,6659,6659,66

Fındık ve MamulleriFındık ve MamulleriFındık ve Mamulleri

İŞLENMİŞ FINDIKİŞLENMİŞ FINDIKİŞLENMİŞ FINDIK 94.62694.62694.626 99.53399.53399.533 5,195,195,19 40,0540,0540,05

KABUKLU FINDIKKABUKLU FINDIKKABUKLU FINDIK 195195195 336336336 71,8871,8871,88 0,140,140,14

BİtkİSel yAĞlArBİtkİSel yAĞlArBİtkİSel yAĞlAr 371371371 392392392 5,55,55,5 0,160,160,16

geNel tOPlAM geNel tOPlAM geNel tOPlAM 219.096219.096219.096 248.551248.551248.551 13,4413,4413,44 100100100

MAl grUPlArı BAZıNDA fıNDık İHrAcAtı (BİN $)

MAl grUPlArı BAZıNDA 2016 fıNDık İHrAcAtı (tON)

Sektörel Sektörel Sektörel 
BirliklerBirliklerBirlikler

1 eylÜl - 31 AĞUStOS (12 Aylık)1 eylÜl - 31 AĞUStOS (12 Aylık)1 eylÜl - 31 AĞUStOS (12 Aylık)

2015-20162015-20162015-2016 2016-20172016-20172016-2017 Değ.Değ.Değ. Pay (%)Pay (%)Pay (%)

KİBKİBKİB 1.509.0051.509.0051.509.005 1.008.6861.008.6861.008.686 -33,16%-33,16%-33,16% 52,93%52,93%52,93%

İİBİİBİİB 782.430782.430782.430 800.215800.215800.215 2,27%2,27%2,27% 41,99%41,99%41,99%

DiğerDiğerDiğer 108.828108.828108.828 96.74396.74396.743 -11,10%-11,10%-11,10% 5,08%5,08%5,08%

geNel tOPlAMgeNel tOPlAMgeNel tOPlAM 2.400.2642.400.2642.400.264 1.905.6441.905.6441.905.644 -20,61%-20,61%-20,61% 100,00%100,00%100,00%

01 teMMUZ – 30 HAZİrAN (12 Aylık) 2016 fıNDık İHrAcAtı ($)
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*Not: İlgili dönem ortalama MB Dolar Satış Kuru baz alınarak hesaplanmıştır.

Sektörel BAZDA İHrAcAt rAkAMlArı - 1.000 tl   
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 tÜrkİye fıNDık İHrAcAtıNDA İlk 10 ÜrÜN  (BİN $)

rİZe
3.606

ArtVİN
8.122

İSTATİSTİK

yıllAr İtİBArİyle tÜrkİye İHrAcAtı 2002-2015 (1.000 $)
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yıllArA göre fıNDık Ve tÜrkİye İHrAcAtı 

2015 İtİBArıylA tÜrkİye fıNDık ÜretİM AlANlArı (HektAr) 2015 İtİBArıylA DÜNyA fıNDık ÜretİM AlANlArı (HektAr) 

gİreSUN Ve
 gÜMÜŞHANe

118.562

OrDU
227.121

SAMSUN, SİNOP Ve 
tOkAt
101.833

trABZON
65.485

rİZe
3.606

ArtVİN
8.122

DÜZce
62.685

BOlU, SAkAryA Ve 
kOcAelİ

88.318

ZONgUlDAk, BArtıN Ve kAStAMONU
36.914

tÜrkİye
712.646

İtAlyA
71.000

İSPANyA
20.000

ABD
12.200

AZerBAycAN
21.000

gÜrcİStAN
23.000

DİĞerlerİ
54.450
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İSTATİSTİK

BOrSAlArDA SeZONlArA göre gerÇekleŞeN HAZır MÜStAHSİl SAtıŞı 
kABUklU fıNDık MİktArlArı Ve OrANlArı

SON 10 yılıN tÜrkİye fıNDık İHrAcAtı tUtAr (US DOlAr) SON 10 yılıN tÜrkİye fıNDık MİktArı (tON)

2014 2015 2016

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

FINDIK İHRAÇ EDİLDİ.
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