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“Güvenli Depo, Yüksek Kalite, İyi Fiyat”

R
O
Y
U
L
U
R
U
K
İ
S
E
Z
Ü
M
k
ı
d
Fın
R
O
Y
I
Ş
A
L
A
K
R
A
M
I
Ğ
I
D
N
I
GİRESUN F

!

başkan’dan

KALICI ESERLER KAZANDIRMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
Geride bıraktığımız 2017 yılında Türk iş dünyasının dinamizmi
ile hükümetimizin aldığı önlemler ve yaptığı reformlar sayesinde
büyüme, üretim ve istihdamda müthiş bir ivme yakalamayı başardık.
Hain darbe girişiminin yol açtığı yaraları sarmaya devam ederken
tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir ekonomi yaratan ülkemiz, üçüncü
çeyrekte yüzde 11’i aşan büyümesiyle tüm dünyanın en fazla
büyüyen ekonomisi olmayı başardı. Bu başarıda payı olanları
kutluyoruz.
Türkiye ekonomisi büyümede dev adımlarla ilerlerken Giresun
da dönüşmeye, gelişmeye devam etti. 2017 yılında kentimiz için
çok önemli sayılabilecek bir eseri Giresun Ticaret Borsası olarak
kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah kazandırdığımız
bu eser tüm kesimlerin desteği ve gayreti ile birlikte fındık camiasına
ve Giresun’umuza uzun yıllar hizmet verir. Lisanslı Depo ve Spot
Borsa’nın ardından Fındık Müzesi ve Ar-Ge Laboratuvarı gibi
camiamıza ve Giresun’umuza yaraşır kalıcı eserler kazandırmaya
devam edeceğimizi de hatırlatmak isterim.

HARUN AYDIN
GİRESUN TİCARET BORSASI
MECLİS BAŞKANI

Bu yıl şehrimizi gururlandıranlardan biri de Giresunspor oldu. Hem
Birinci Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda aldığı başarılı sonuçlarla
emin adımlarla ilerleyen Giresunspor’a başarılar diliyor, Süper
Lig’de görmek için sabırsızlanıyoruz. Öte yandan Giresunspor’a
Süper Lig’de eşlik edecek Çotanak Stadı’nın inşaatı da tüm hızıyla
devam ediyor.
2018 yılı hem ülkemiz hem kentimiz için çok daha iyi bir yıl olacak.
Biz ülkemizin geleceğinden umutluyuz. 2018 yılının hoşgörü ve iyi
niyetin hakim olduğu, herkesin birbirini çok daha iyi anladığı bir yıl
olmasını diliyorum. Yeni yılda herkese esenlik ve mutluluk diliyorum.
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Türkiye ekonomisinden üçüncü çeyrekte rekor büyüme
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 11,1
büyüyerek, son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirdi. Bu büyüme ile
Türkiye, Çin ve Hindistan’ı geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ülke oldu.
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BASKI - CİLT
Karakış Basım
Maltepe Mah. Litros Yolu Cad.
2. Matbaacılar Sit. No: 1BF1
Zeytinburnu / İSTANBUL

GİRESUN TİCARET BORSASI tarafından
ÜÇ AYDA bir yayımlanır
ve ücretsiz dağıtılır.
GTB FINDIK DERGİSİNDE
yer alan imzalı yazılar,
Yazarların kişisel görüşleridir,
GİRESUN TİCARET BORSASI’NI bağlamaz.
GTB FINDIK DERGİSİNDE
yer alan yazılar ve fotoğrafların
her türlü telif hakkı
GİRESUN TİCARET BORSASI’NA aittir.
İzin alınmadan, kaynak gösterilerek
dahi
2 iktibas
- 3 edilemez.
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TÜRKİYE

Sanayi üretimi Kasım’da
beklentileri aştı
Büyümenin öncü göstergelerinden
sanayi üretimi güçlü duruşunu
koruyor. 2017 Kasım ayında artış,
piyasa beklentilerinin üzerinde
gerçekleşti. Sanayide üretim
artışı Kasım ayında yıllık bazda
yüzde 7 oldu. Ekonomistler yüzde
5 civarında artış bekliyordu.
Kasım’da üretim bir önceki
aya göre ise yüzde 0,3 artış
gösterdi. Sanayi üretiminin aylık
bazda değişim göstermeyeceği
tahmin ediliyordu. Öte yandan
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arındırılmamış verilere göre
sanayi üretiminde yıllık yüzde 6,9
oranında artış kaydedildi. Sanayi
üretimi ekim döneminde yıllık
bazda yüzde 7,3 ve aylık bazda
yüzde 0,7 artış göstermişti. Takvim
etkisinden arındırılmış sanayinin
alt sektörleri incelendiğinde;
2017 yılı Ekim ayında madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 0,5, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 7,7 ve elektrik,

gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
yüzde 7,3 arttı. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayinin
alt sektörleri incelendiğinde ise,
2017 yılı Ekim ayında madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki aya göre yüzde 2,2
azalırken imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 1,3 arttı. Elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
ise yüzde 1,9 azaldı.

Enflasyon 2017 yılında yüzde 11,92 oldu
TÜİK’in açıkladığı verilere göre;
TÜFE’de 2017 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre yüzde 0,69, bir
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde
11,92 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle
2017 yılı Aralık ayında gıda ve
alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52,
ev eşyasında yüzde 1,18, konutta
yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde
yüzde 0,47 artış yaşanırken
haberleşmede yüzde 0,17 ve
alkollü içecekler ve tütünde yüzde
0,01 düşüş gerçekleşti. TÜFE’de
bir önceki yılın aynı ayına göre
gıda ve alkolsüz içecekler yüzde
13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde

12,77, ev eşyası yüzde 12,74
ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın
yüksek olduğu diğer ana harcama
grupları oldu. Yurt içi üretici fiyat
endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık
ayında bir önceki aya göre yüzde
1,37, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 15,47 ve on
iki aylık ortalamalara göre yüzde
15,82 artış gösterdi. Sanayinin
dört sektörünün bir önceki aya
göre değişimleri; madencilik ve
taşocakçılığı sektöründe yüzde
1,91, imalat sanayi sektöründe
yüzde 1,34, elektrik ve gaz
sektöründe yüzde 1,67 ve su
sektöründe yüzde 0,27 artış olarak
gerçekleşti.

Taşımada karayolunun payı düşecek
Ulaştırma sektöründe
modlar arası dengeli bir
dağılımın sağlanması
amacıyla yük ve yolcu
taşımacılığında kombine
taşımacılık uygulamaları
geliştirilecek. Demiryolu
ve denizyolu taşımacılığı
paylarının artırılması ve
ulaştırma planlamasında
koridor yaklaşımına
geçilmesi için demiryolu
yük taşımacılığındaki

payın yüzde 15’in, yolcu
taşımacılığındaki payın
ise yüzde 10’un üzerine
çıkarılması hedefleniyor.
Böylece 2023 yılı sonuna
kadar karayolunun
yük taşımacılığındaki
payının yüzde 90’dan
yüzde 60’a, yolcu
taşımacılığındaki payının
da yüzde 89’dan
yüzde 72’ye çekilmesi
planlanıyor.

Otomatik BES’e 1,3 milyon kişi daha katıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
(BES) 45 yaş altındaki
çalışanların kademeli
katılımı devam ediyor.
Bu kapsamda 1 Ocak
2018 itibarıyla KİT’ler,
mahalli idareler ve 50100 çalışanı bulunan özel
sektör işletmeleri sisteme
katıldı. Söz konusu grupla
otomatik BES sistemine
yaklaşık 1,3 milyon çalışan
daha dahil oldu. Sisteme
10-50 çalışanı olan özel

sektör işletmeleri 1 Temmuz
2018’de, 5-10 çalışanı
bulunan özel sektör
işletmeleri ise 1 Ocak
2019’dan itibaren katılım
sağlayacak. BES’e otomatik
katılım kapsamında ilk
aşamada bin ve üzeri
çalışanı olan özel sektör 1
Ocak 2017’de, memurlar
ile 250-1000 arası çalışanı
bulunan özel sektör
işletmeleri 1 Nisan’da
sisteme girmişti.

İşsizlik, Eylül
ayında yüzde
10,6 oldu
TÜİK verilerine göre;
Türkiye genelinde
15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz
sayısı 2017 yılı
Eylül döneminde
geçen yılın aynı
dönemine göre 104
bin kişi azalarak
3 milyon 419 bin
kişi oldu. İşsizlik
oranı 0,7 puanlık
azalış ile yüzde
10,6 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı
dönemde; tarım dışı
işsizlik oranı 0,9
puanlık azalış ile
yüzde 12,8 olarak
tahmin edildi. Genç
nüfusta (15-24 yaş)
işsizlik oranı 0,1
puanlık artış ile yüzde
20 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran
0,8 puanlık azalış ile
yüzde 10,8 olarak
gerçekleşti.
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Lisanslı depolara kira desteği
ürünler için ton başına 25 lirayı
geçmemek üzere nakliye desteği
verilecek. Depolanacak ürünlerin
lisanslı depoya tesliminden
önce yetkili sınıflandırıcılarca
yapılacak analizler için parti
başına 25 lirayı geçmemek
üzere analiz ücreti desteği
sağlanacak. Bu karar kapsamında
yapılan destekleme ödemeleri
kamu kaynağı olduğundan hak
sahibinin hesabına yatırılmadan
önce haciz veya icra, temlik ve
benzeri işlemler yapılmayacak.
Söz konusu karar 1 Ocak’tan
itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdi.
Tarımsal ürünlerin lisanslı
depolarda muhafaza edilmesi
halinde kira destekleme ödemesi
yapılmasına ilişkin Bakanlar
Kurulu kararında değişiklik
öngören karar 20 Ocak’ta
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Çiftçi Kayıt Sitemi’ne
(ÇKS) kayıtlı üreticiler ile üretici
birlikleri veya Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca izin
verilen üretici örgütlerinin ÇKS’ye
kayıtlı üreticilerden aldıkları

ürünlerini muhafaza eden lisanslı
depo işletmeleri için belirlenen
üst sınırları geçmemek üzere en
fazla 6 ay süreyle Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca onaylanacak
kira ücretlerinin tamamını
karşılayacak şekilde ilave kira
desteği ödenecek. Bu destekten
yararlanacak üreticiler ile üretici
örgütlerine, ürünlerini lisanslı
depolarda muhafaza etmeleri
durumunda belgelendirmeleri
şartıyla depoya teslim edilen

Temanatlara kefalet
sigortası da eklendi
Öte yandan, lisanslı depo
teminatı olarak kabul edilebilecek
teminat türleri arasına kefalet
sigortasının da dahil edilmesi için
yapılan çalışmalar tamamlandı. 5
Aralık2017’de Resmi Gazete’de
yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Yönetmeliğinde
yapılan değişiklikle kefalet
sigortası, lisanslı depo teminatı
olarak kabul edilebilecek teminat
türlerinden biri haline getirildi.

Gümrükte ceza tutarları yükseltildi
Gümrük Kanunu’nda yer alan
usulsüzlüklere ilişkin cezaların
miktarında yeniden değerleme
oranında (yüzde 14,47) artırıma
gidildi. Buna göre, Gümrük
Kanunu’na ve bu kanunda tanınan
yetkilere dayanılarak çıkarılan
ikincil düzenlemelerle getirilen
hükümlere aykırı hareket edenlere
uygulanan usulsüzlük cezası, 92
liradan 105 liraya yükseltildi. Fazla
çalışma ücretleriyle ilgili tutarlar
da saat başına ihracat işlemleri
için 9,39 liraya, diğer işlemler için
22,52 liraya çıkarıldı. Türk plakalı
kamyonlar için fazla çalışma ücreti,
6-7

kamyon başına ihracat için 22,52
lira, diğer işlemler için 35,68 lira
olarak uygulanacak. Öte yandan,
Gümrük Yönetmeliği’nde yer

alan bazı tutarlarda da yeniden
değerleme oranında artışa gidildi.
Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinde
yürürlüğe girdi.

TOBB Başkan Yardımcısı
İbrahim Çağlar vefat etti
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Çağlar’ın
vefatı Türk iş dünyasını yasa
boğdu. Kalp krizi geçiren 57
yaşındaki İbrahim Çağlar, son
yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar,
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat
etti. İş dünyasının sevilen ismi
İbrahim Çağlar’ın cenazesi
12 Aralık 2017 Salı günü
Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Camii’nde kılınan

ikindi namazını müteakip,
Sahrayıcedid Aile Kabristanı’na
defnedildi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Çağlar, 1960 yılında
İstanbul, Erenköy’de doğdu.
İstanbul Ticaret Odası’nda
(İTO) 1999 yılında Meclis
üyeliği görevine başladı. 20042009’da İTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı, 20092013’te İTO Meclis Başkanlığı
yapan Çağlar, 2013 yılında
İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine geldi. TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevini de yürüten Çağlar
aynı zamanda, TOBB Eğitim

ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi, TEPAV Mütevelli Heyeti
üyesiydi.
Vefat haberinin ardından
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakan
Binali Yıldırım başsağlığı
açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Çağlar’ın vefatından derin
üzüntü duyduğunu ifade
ederek, acılarını paylaştığı
Çağlar Ailesi’ne ve merhumun
yakınlarına başsağlığı, sabır ve
metanet diledi. Giresun Ticaret
Borsası olarak Oda ve Borsa
camiasına çok değerli hizmetleri
bulunan Çağlar’a Allah’tan
rahmet, camiamıza ve ailesine
başsağlığı diliyoruz.

Giresun Ticaret Borsası

dünya

2017 GÖKDELENDE REKOR YILI OLDU

Yüksek Bina ve Kentsel
Yerleşim Konseyi geçen
yıl inşa edilen gökdelen
sayısında rekor kırıldığını
açıkladı. Konseyin
raporuna göre 2017
yılında 200 metre veya
8-9

daha yüksek 144 bina
inşa edildi. Bu rakam,
2016’nın yüzde 13
üzerinde. 2017’de inşa
edilen gökdelenlerin
yarıdan fazlası Çin’de yer
aldı. Çin’in 36 kentinde

77 gökdelen inşa edildi.
Bu kentlerin başında yer
alan Shenzhen’de geçen
yıl 12 gökdelen bitirildi.
Bu sayı 2017’de ABD’de
yapılan toplam gökdelen
sayısından daha fazla.

Shenzhen’de bu yıl inşa
edilen gökdelenlerden
biri olan 599 metre
yüksekliğindeki Ping An
Finans Merkezi aynı
zamanda dünyanın en
yüksek 4. binası.

PUTİN, DÖRDÜNCÜ KEZ
DEVLET BAŞKANLIĞINA ADAY
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, bu
yıl yapılacak devlet
başkanlığı seçimlerinde
aday olacağını açıkladı.
Putin, “Rusya Federasyonu
devlet başkanlığına
adaylığımı açıklıyorum.
Rusya hep ileriye gidecek,
kimse bu ilerlemeyi
engelleyemeyecek” dedi.
Putin, bu yıl 18 Mart’ta
yapılacak seçimlerde
dördüncü defa devlet
başkanlığına aday olacak.
Anketlere göre, Putin’in
seçimlerden zaferle
çıkmasına kesin gözüyle
bakılıyor. İktidardaki
Birleşik Rusya partisinden
bir isim de, partinin seçim
sürecinde Putin’e destek
vereceğini açıkladı. 2000
yılında devlet başkanı

seçilen Vladimir Putin,
2004 ve 2012’deki
seçimleri de kazanmıştı.
Putin, 2008-2012
arasında başbakanlık
görevi yürütmüştü. Öte
yandan Rusya Merkezi
Seçim Komisyonu,
Puten’in en büyük
rakibi olarak gösterilen
muhalif aktivist ve

“Yolsuzlukla Mücadele
Fonu” kurucusu Aleksey
Navalnıy’ın hakkındaki
yolsuzluk suçlamaları
ve mahkum edilmesi
nedeniyle seçimlerde
aday olamayacağını
açıkladı. Navalnıy,
dolandırıcılık
suçlamasıyla 2014’te
hapse mahkum edilmişti.

KÖRFEZ’DE KDV DÖNEMİ
İKİ ÜLKEDE BAŞLADI
Körfez ülkelerinin KDV
uygulaması projesi
i2018 yılı 1 Ocak
tarihi itibarıyla Suudi
Arabistan’da ve Birleşik
Arap Emirliklerinde
yürürlüğe girdi. İki
ülkede de ilk etapta
yüzde 5 oranında
uygulanacak katma
değer vergisi sağlık,
eğitim, bankacılık
işlemleri, emlak, ulaşım,
akaryakıt, elektrik,
su, iletişim ve sigorta
işlemleri gibi pek çok
alanı kapsıyor. KDV
uygulamasının konut
kirası, devlet tarafından
verilen sağlık hizmetleri
ve ihracat gibi sınrlı

bazı alanlarda
uygulanmayacağı
ifade ediliyor. Öte
yandan Bahreyn,
Katar, Kuveyt
ve Umman ise
uygulamaya en
erken 2019 yılında
geçebileceklerini
açıkladı. Umman
Sultanlığı Maliye
Bakanlığı ülkedeki

firmaların KDV
sistemine hazır
olmamaları
nedeniyle erteleme
kararı alındığını
açıkladı. Umman
bazı seçilmiş ürün
gruplarına yönelik
özel tüketim vergisi
uygulamasına ise
bu yılın ortalarında
geçmeyi planlıyor.

“GÖSTERGELER
GÜÇLÜ BÜYÜMEYE
İŞARET EDİYOR”
Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB) piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını
değiştirmeme kararı almasının ardından basın toplantısı
düzenleyen Başkan Mario
Draghi, ekonomik göstergelerin güçlü ekonomik büyümeye
işaret ettiğini söyledi. 2018 yılı
büyüme tahmini yüzde 1,8’den
yüzde 2,3’e, 2019 büyüme
tahminini ise yüzde 1,7’den
yüzde 1,9’a yükselttiklerini
ifade eden Draghi, 2020 büyüme tahmininin ise yüzde 1,7
olduğunu belirtti. Draghi yaptığı
değerlendirmede, büyüme görünümü için risklerin genel olarak
dengede olduğunu, büyümede
yukarı yönlü sürprizler görülmesi potansiyeli bulunduğunu
vurguladı. 2018 için enflasyon
tahmininin yüzde 1,4, 2019
için de yüzde 1,5 olduğunu
kaydeden Draghi, enflasyon
için hala teşvike ihtiyaç olduğunu vurguladı. Draghi, Euro
Bölgesi’nde 2020 enflasyon
tahminlerinin ise yüzde 1,7 olduğunu açıkladı. Draghi, enflasyon revizyonlarının yüksek gıda
ve petrol fiyatlarının yansıması
olduğunu ve çekirdek enflasyonun orta vadede kademeli
olarak yükseleceğini ifade etti.

Giresun Ticaret Borsası
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YUNANİSTAN’DA EKONOMİ
NORMALE DÖNÜYOR

DEAŞ’IN IRAK ALTYAPISINA
ZARARI 47 MİLYAR DOLAR

Yunanistan’ın kurtarma
paketinden çıkmayı
planladığı 2018 yılının
daha fazla “kemer
sıkma” ve mali disiplin
içeren bütçesi, mecliste
onaylanmıştı. Bu gelişmenin
ardından Yunanistan
Merkez Bankası ekonomide
“normale dönüş” sürecinin
başladığını açıkladı.
Banka tarafından yapılan
açıklamada önümüzdeki
aylarda kurtarma
paketlerinden çıkış süreci
için planlama yapılması

Irak Planlama
Bakanı Salman AlJumaili tarafından
yapılan açıklamada,
DEAŞ’tan kurtarılan
bölgelerin hasar tespiti
çalışmaları kapsamında,
altyapının 47 milyar
doların üzerinde
zarar gördüğünün
raporlandığı, söz
konusu raporun 12-14
Şubat 2018 tarihinde
Kuveyt’te düzenlenecek
uluslararası konferansta
paylaşılacağı ifade

gerektiği belirtildi.
2008 yılında yaşanan
küresel ekonomik krizin
de etkisiyle, Yunanistan
ekonomisi 2009 sonlarında
krize girmişti.

TRUMP, 1,5 TRİLYON DOLARLIK
VERGİ PAKETİNİ İMZALADI
ABD Başkanı Donald
Trump, ülkenin vergi
sisteminde son 30 yılın
en büyük değişikliklerini
içeren 1,5 trilyon dolarlık
vergi indirimleri tasarısını
imzaladı. Trump’ın
imzasıyla yasalaşan vergi
paketi, Beyaz Saray’ın
2017 yılındaki en büyük
zaferi oldu. Ülkenin
vergi sistemine 1980’li
yıllardan beri yapılan en
büyük değişiklikleri getiren
vergi yasası, Trump’ın
göçmenlik ve sağlık
sigortası alanlarında yasal
engellerle karşılaştığı ilk
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yılının en büyük başarısı
olarak değerlendiriliyor.
Vergi paketine, içerdiği
vergi indirimlerinin ülkenin
orta sınıf aileleri yerine
zenginlere ve şirketlere
yarar sağlayacak olması
nedeniyle topyekûn karşı
çıkan Demokratlar ise
bu gerçeğin seçmenler
tarafından anlaşıldığında
Cumhuriyetçi Parti’ye ve
Trump’a yönelik desteğin
azalacağını savunuyor.
Düzenlemeyle, Amerikalı
şirketlere yönelik kurumlar
vergisi oranının 2018
itibarıyla yüzde 35’ten
yüzde 21’e indirilmesi
öngörülüyor. Ülkedeki
bireysel mükelleflere
uygulanan vergi oranları
bakımından da önemli
değişikler içeren vergi
kanuna göre, bireysel
gelir vergisi oranları
gelecek yıldan itibaren 10
yıl boyunca birkaç puan
aşağı çekilecek.

edildi. Açıklamada
ayrıca yeniden imar
faaliyetlerinin toplam
maliyetinin ise yaklaşık
100 milyar dolara
ulaştığı kaydedildi.

İSVİÇRE AB İLE İLİŞKİLERİNİ
GÖZDEN GEÇİRİYOR

İsviçre Konfederasyonu
Başkanı Doris
Leuthard, ülkesinin
Avrupa Birliği (AB) ile
ilişkisini netleştirmek
için bir referandum
düzenlenmesinin
faydalı olacağını
ifade etti. Leuthard,
“Avrupa ile ilişkilerimizi
netleştirmemiz ve
hangi yöne doğru
gittiğimizi bilmemiz
gerekiyor. Bu anlamda
bir referandum oldukça
faydalı olacaktır”
şeklinde konuştu.

İngiltere’nin AB’den
çıkma görüşmelerinin
başlaması ve AB
üyeleriyle ticaret
ilişkilerinin yeni
şeklini görüşmeye
başlamasıyla İsviçre
ile Brüksel arasında
gerginlikler yaşanmaya
başlamıştı. Bununla
birlikte, İsviçre’nin,
üyesi olmadığı AB ile
yeni tür bir ticari ilişki
geliştirilmesinden yana
olduğu biliniyor. İsviçre,
AB’nin İsviçre ticaretinin
yaklaşık üçte ikisini
oluşturması nedeniyle
blokun tek pazarına
daha fazla erişebilmek
için bir AB anlaşması
yapmak istiyor. İsviçre
ve AB ilişkisine dair yeni
bir çerçeve belirlenmesi
adına yürütülen
müzakereler dahilinde
İsviçre, AB ile yapılmış
olan 100’den fazla ikili
anlaşmanın yeniden
düzenlenmesini istiyor.

RUS EKONOMİSİ ÜÇÜNCÜ
ÇEYREKTE YÜZDE 1,8 BÜYÜDÜ
Rusya Federal İstatistik
Kurumu (Rosstat) verilerine
göre, ülke ekonomisi,
geçen yılın üçüncü
çeyreğinde yıllık bazda
yüzde 1,8’lik büyüme
kaydetti. Ülkenin GSYH’si
24 trilyon rubleye (407,4
milyar dolar) çıkarken,
en yüksek büyüme yüzde
4,3 artışla ulaşım ve
depolamada kaydedildi.
Rusya’da tarım sektörü
ise söz konusu dönemde
yıllık bazda yüzde 3,9
büyüdü. Rusya Ekonomik
Kalkınma Bakanı
Maksim Oreşkin, yaptığı
açıklamada, petrol
fiyatlarında yakalanan
istikrarla birlikte Rus
ekonomisinin 2017
yılında yüzde 2’ye yakın
büyümesinin beklendiğini

kaydetmişti. Rus
ekonomisi, 2016
yılında ise yüzde 0,2
küçülmüştü. Ancak
Rusya’nın en saygın
ekonomi üniversitesi
olan Yüksek Ekonomi
Okulunun son
raporuna göre yakın
vadede ekonomide
yeni bir stagnasyon
(durgunluk) yaşanması,
ekonomik canlanmaya

göre daha yüksek
ihtimal. Yüksek
Ekonomi Okulu
Kalkınma Merkezi
Enstitüsü tarafından
hazırlanılan raporda,
“Sanayide bazı
göstergeler Kasım’da
olumlu olsa da,
önümüzdeki aylarda
stagnasyonun devam
edeceği hesaplanıyor”
görüşlerine yer verildi.

ALMANYA’DA IFO İSTİHDAM
ENDEKSİ TARİHİ ZİRVEDE

Almanya’da Ekonomi
Araştırma Enstitüsü(Ifo)
tarafından açıklanan
verilere göre, Ifo
istihdam göstergesi
Aralık ayında 113,2
puandan 113,5
puana yükseldi.
Böylece endeks tarihi

zirvesini gördü.
Araştırmaya göre
ülkede üreticiler
önümüzdeki
dönemde personel
sayılarını önemli
ölçüde artırmayı
planlıyorlar. Ankete
göre, hemen hemen

tüm önemli sektörler
daha fazla personel
almaya hazırlanıyor.
Özellikle nakliye ve
lojistik sektöründeki
servis sağlayıcıları ek
personel arayışı içinde
oldukları görüşünü dile
getirdi.

BULGARİSTAN’IN AB
DIŞI İHRACATINDA
TÜRKİYE ÖNEMLİ
PARTNER
Bulgaristan Ulusal İstatistik
Enstitüsü Ekim 2017 itibariyle
ülkenin dış ticaret verilerini
açıkladı. Enstitünün açıkladığı
ön verilere göre 2017 yılının
ilk on ayında Bulgaristan’ın
ihracatı yıllık bazda yüzde
12,5 artarak 43 milyar 512,5
milyon leva olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde ülkenin ithalatı
yıllık bazda yüzde 15,4 artarak
48 milyar 255,6 milyon leva
oldu. Dış ticaret dengesi negatif
olup 4 milyar 743,1 milyon
leva açık verdi. Yılın ilk dokuz
ayında ülkenin AB’ye ihracatı
yıllık bazda yüzde 10,9 oranında artarken Almanya, İtalya,
Romanya, Yunanistan, Fransa
ve Belçika ülkenin ana ihracat
destinasyonları oldu. 2017’nin
ilk on ayında Bulgaristan’ın
üçüncü ülkelere ihracatı önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
15,9 oranında artarak 14
milyar 762,5 milyon leva oldu.
Türkiye, Rusya, Çin, Sırbistan,
Makedonya ve ABD üçüncü
ülkelerden en çok mal ihraç
edilen ülkeler oldu. Üçüncü ülkelerden ithalat ise yüzde 24,4
artarak 17 milyar 444,3 milyon
leva olarak gerçekleşti. Rusya,
Türkiye, Çin ve Sırbistan en çok
ithalat yapılan ülkeler oldu.

Giresun Ticaret Borsası
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“İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK: ARABULUCULUK”
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir
dönem başlatacak.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı
Temel Yanıkoğlu, 1 Ocak 2018
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan
7036 Sayılı İş mahkemeleri
Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında
dava şartı haline gelen
arabuluculuğun iş dünyasına
olan etkilerini değerlendirdi.
Dava Şartı arabuluculuk ile iş
dünyasına yeni bir soluk geldiğini
vurgulayan Temel Yanıkoğlu, yeni
düzenlemede emeği geçen herkese
teşekkür ederken, camia olarak
sistemin başarısı için üzerlerine
düşen ne varsa yapmaya devam
edeceklerini vurguladı.
Anlaşılan konular tekrar
dava konusu yapılamayacak
Temel YANIKOĞLU, İş
mahkemeleri Kanunu kapsamında
yapılan yeni düzenlemelere ilişkin
yaptığı açıklamada; “Arabuluculuk
görüşmeleri sonunda anlaşmaya
varan işçi ve işverenin, üzerinde
anlaşılmış olan hususları tekrar
dava konusu yapmasının
mümkün olmadığını belirtirken,
düzenlemenin iş dünyası için
önemli bir zamandan tasarruf
sağlayacağını belirtti. Yanıkoğlu
“İşçi de işveren de ihtiyacını
karşılarken bu sorunla uğraşmayı
bırakacak, enerjisini, potansiyelini
ve zamanını başka işler için
kullanabilecektir” dedi.
Gizlilik emsal kararlar
oluşmasını engelleyecek
“Klasik yargılama usulleri ile iş
dünyası için büyük sorun haline
gelen emsal kararlar; işçi ve
işverenin aralarında yapacağı
arabuluculuk anlaşma metni gizli
olacağından ve tüm taraflar ve
arabulucu bu gizliliğe uymak
zorunda olduğundan bir sorun
olmaktan çıkacak ve emsal
oluşturmayacaktır” diyerek
sözlerine devam eden Temel
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Yanıkoğlu bu değişikliklerin iş
dünyası tarafından ayrıntılarıyla
öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzun yargılama süreleri nedeniyle
yıllarca uğraşılan iş davalarının
arabuluculuk ile son bulacağını
düşündüğünü dile getiren Temel
Yanıkoğlu, “Vakit nakittir” sözünün
iş dünyasındaki işlerliğinden
bahsetti.
Taraflar bir çözüm
üretemezse ne olacak?
Arabuluculuğun genel
avantajlarının yanı sıra iş
dünyasına olan büyük etkilerinin
bu kadarla da kalmadığını belirten
Temel YANIKOĞLU “ Arabuluculuk
sürecinde işçi ve işverenin çözüm
üretemediklerinin ortaya çıkması
halinde arabulucunun bir çözüm
önerisi getirebileceğini de
sözlerine ekledi.
Yeni düzenleme ile sistem
nasıl ilerleyecek?
Temel Yanıkoğlu, yeni
düzenlemeler ışığında sistemi

şöyle özetledi;
“İşçi işveren alacağı ve
tazminatı ile işe iade
talepli iş uyuşmazlıklarında
arabuluculuğun dava şartı haline
gelmesi ile birlikte taraflar artık
ilk oturumda arabuluculuk yolunu
deneyecekler, arabuluculukta
anlaşılmaması halinde
mahkemeye başvurabilecekler.
Sistem adliyelerdeki arabuluculuk
büroları üzerinden işleyecek.
Arabulucu yapılan arabuluculuk
başvurusunu 3 hafta içinde
sonuçlandıracaktır. Tarafların
anlaşamaması halinde ilk iki
saatlik ücret Adalet Bakanlığı
bütçesinden karşılanacak.
Taraflardan birinin ilk toplantıya
katılmaması sebebiyle
arabuluculuk faaliyetinin sona
ermesi durumunda toplantıya
katılmayan taraf, son tutanakta
belirtilecek ve bu taraf
davada kısmen veya tamamen
haklı çıksa bile yargılama
giderinin tamamından sorumlu
tutulacaktır.”

AK Parti STK Buluşması Giresun’da Yapıldı

AK Parti-Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasında Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan
Giresun için yapılabilecekleri kendisine iletilmelerini istedi. GTB Başkanı Temel Yanıkoğlu
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası hakkında bilgi vererek lisanslı depoların çoğaltılması ve
yaşatılmasını istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler
Başkanı Harun Karacan Giresun’da
Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantı
yaptı.
Karacan, toplantıda yaptığı
konuşmada sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinden, Giresun için
yapılabilecekleri kendisine
iletilmelerini istedi. “Giresun’u
Ankara’da nasıl temsil ettirebiliriz?
Bizim derdimiz bu” diyen
Karacan, “Sizlerden alacağımız
bilgileri derleyip toplayıp Genel
Başkanımıza arz edeceğiz, benim
görevim bu” ifadesini kullandı.
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
olarak 20 Temmuz’da göreve
geldiğini anımsatan Karacan, şöyle
konuştu: “Ben oda kökenli olduğum
için sivil toplum örgütlerini bilen
bir kardeşinizim. Geldikten sonraki
süreçte ilk işim, şu anda 21 veya
22’nci il, Türkiye’yi geziyorum, 81

ili gezip, 81 ilin röntgenini çekip,
81 ilin taleplerini sayın Genel
Başkanıma, Cumhurbaşkanımıza
iletmek benim boynumun borcu
ve görevim. Görevim burada
Giresun için ne yapabiliriz? Ortak
paydada sorunlarımız nelerdir?
Bunu alabilirsek ben buradan gönül
rahatlığıyla Ankara’ya dönebilirim
dedi.”
“Lisanslı depoların
çoğaltılması gerekir”
Toplantıda söz alan Giresun
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Temel Yanıkoğlu; “Sayın
Genel Başkan Yardımcım öncelikle
şehrimize hoş geldiniz. Giresun
denince akıllara ilk fındık gelir.
Fındığımızın sorunları çok üretim,
fiyat gibi ben fazla teknik konuşup
toplantının seyrini bozmak
istemiyorum fakat Fındık denince
akla Giresun geliyorsa bu toplantı
da fındık konuşmasak olmaz.

Ben Kurumumun yapmış olduğu
Dünya’da ilk kez yapılan Giresun
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot
Borsası hakkında size bilgi vermek
istiyorum. Lisanslı Depomuz 17 bin
ton depolama kapasitesine sahip
Dünya’nın İlk Fındık Lisanslı Deposu
bu sene TMO ile birlikte fındık
alımlarına başladı. Üreticimizin,
Tüccarımızın ve Sanayicimizin
bu sistemi benimsemesi ve
zirai ürünlerin ilk günkü hali ile
korunması için Lisanslı depoların
çoğaltılması ve yaşatılması
gerekmektedir. Ben sizin nezdinizde
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve
Bakanlarımıza bugüne kadar
yapmış oldukları ve bundan sonra
da yapacakları destekten dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantıya katılan diğer Sivil
Toplum Kuruluşu önderleri ile
Sohbet ortamında geçen toplantıda
Giresun ve Giresunlunun sorunları
üzerine Görüş alışverişi yapıldı.
Giresun Ticaret Borsası
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Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha
şükranla andık
Giresun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Temel
Yanıkoğlu, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebediyete
intikalinin 79. yıl dönümü
ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Başkan Yanıkoğlu mesajında
şu ifadelere yer verdi:
“Türk Milleti Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde
Kurtuluş Savaşı ile yeniden ve
daha güçlü bir şekilde tarih
sahnesine çıkmış, bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini
sonsuza kadar yaşatma azmi
ve kararlığını tüm dünyaya
göstermiştir. Mustafa Kemal
Atatürk, kurduğu Cumhuriyet ile
Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmış, ülkemizin
kalkınması için de her alanda
ortaya koyduğu modernleşme
projeleriyle bugünlere sağlam
ve emin adımlarla ulaşmamızı
sağlamıştır.
Bugün bizler Cumhuriyetimizin
kuruluş ilkelerine, idealle-

rine sımsıkı bağlı kalarak,
Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını
artırarak, ülkemizi hak ettiği
çağdaş seviyelere taşıyarak
yolumuza devam ediyoruz.
İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi ilelebet
payidar kılmak için aynı azim ve
kararlılıkla mücadele verecekler-

dir. Bu inançla, vefatının 79.
Yıldönümünde Mustafa Kemal
Atatürk’ü, O’nun şahsında
silah arkadaşlarını, Kurtuluş
Savaşı’nın tüm kahramanlarını
ve 15 Temmuz gecesi kahramanlık gösteren Demokrasi
Şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi
bir kez daha şükran, minnet ve
rahmetle anıyoruz.”

HALKBANK BÖLGE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN BAŞIHOŞ’DAN BORSAMIZA ZİYARET
Halkbank Karadeniz Bölge
Müdürü Erdoğan Başıhoş ve
Giresun Şube Müdürü Halil
İbrahim Özdemir, Giresun
Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Temel
Yanıkoğlu’nu makamında
ziyaret etti.
Ziyarette, Giresun Ticaret
Borsası tarafından yapılan
Dünya’nın ilk Fındık Lisanslı
Deposu ve Spot Borsası
hakkında bilgi alışverişi
yapıldı.
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EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ’TAN
BORSAMIZA ZİYARET

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri
Aktaş, Giresun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Temel
Yanıkoğlu ve beraberindeki Meclis
üyelerini ziyaret etti.
Göreve başladıktan sonra ilk defa
ziyaret gerçekleştiren Aktaş, Fındık
Borsasının Giresun ve çevresini

kapsayan Fındık için önemli bir
tesis olduğunu belirterek, tesisi
gezdi.Ziyarette, Giresun Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Özcan Güre, Meclis
Başkan Yardımcısı Muzaffer
Aydın, Meclis Üyesi Necattin
Yılmaz, Meclis Üyesi Hüseyin

Kahraman ve Meclis Üyesi Metin
Kesik hazır bulundu.Ziyaretten
dolayı memnuniyetlerini dile
getiren Giresun Ticaret Borsası
heyeti, Giresun Ticaret Borsası’nın
her zaman Polis Teşkilatı ve
Güvenlik Güçleri ile uyum halinde
çalışacaklarını kaydetti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Kayıtlarına
Göre 2017 Yılında En Fazla
Fındık İhracatı Yapan İlk 20
Firma arasında, Borsamız üyesi
Yavuz Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 7.,
Yavuzkan Hazel Gıda Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. 10., Noor Fındık
San. Ve Tic. Ltd. Şti. 12., Mehmet
ve Şahap Bozbağ Fındık San. Ltd.
Şti. 18.Sırada yerini aldı.
Sektörümüzün ve Borsamızın
içinde bulunduğu firmaları tebrik
eder, Başarılarının artarak devam
etmesini temenni ederiz.
Saygılarımızla.

Giresun Ticaret Borsası

GTB’DEN

CUMHURİYET BAŞSAVCISI
ABDURRAHİM ALAN’DAN BORSAMIZA ZİYARET
Giresun Cumhuriyet Başsavcısı
Abdurrahim Alan, Giresun Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Yanıkoğlu’nu ve Meclis
Başkanı Harun Aydın’ı makamında
ziyaret ederek, Eylül ayında
hizmete başlayan Dünya’nın ilk
lisanslı fındık deposu hakkında
bilgi alarak tesisi gezdi.
Alan, “Giresun Ticaret Borsası
tarafından yapılan tesisin Dünya’da
örneği olmadığını ve Fındık
için önemli bir proje olduğunu”
vurguladı.
Ziyarette, Giresun Ticaret Borsası
Meclis Başkan Yardımcısı Muzaffer
Aydın, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi İzzet Tekbaş, Meclis Üyesi
Halil Ak, Meclis Üyesi Mustafa
Demirci, Meclis Üyesi Hüseyin
Kahraman ve Genel Sekreter Eren
Nizam hazır bulundu.

BAŞKAN YANIKOĞLU İHRACATÇILARI LİSANSLI
DEPO HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ
Giresun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Temel
Yanıkoğlu, Türkiye ihracatının
sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde
artırılmasına yönelik olarak
yapılan çalışmalar çerçevesinde
30 Ekim – 3 Kasım 2017
tarihleri arasında düzenlenen
İhracat haftası Giresun
Toplantısına konuşmacı olarak
katıldı. 30 Ekim 2017 Pazartesi
Karadeniz İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği toplantı
salonunda gerçekleştirilen
etkinlik kapsamında bir sunum
gerçekleştiren Başkan Yanıkoğlu
yaptığı sunumda Dünya’da ilk
kez GTB tarafından hayata
geçirilen Giresun Fındık Lisanslı
Deposu hakkında katılımcılarda
bilgi verdi. Yanıkoğlu’nun
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sunumu, katılımcılar tarafından
büyük ilgi ile karşılandı. Öte
yandan etkinlik kapsamında
ayrıca katılımcılara Türkiye

İhracatçılar Meclisi tarafından
hayata geçirilen Türkiye Ticaret
Merkezleri hakkında da bir
sunum yapıldı.

GİRESUN TİCARET BORSASI’NdAn
Zeytin Dalı Harekatı’na tam Destek
Giresun Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Harun Aydın, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin terör
örgütü YPG’nin işgali altındaki
Afrin’e gerçekleştirdiği Zeytin
Dalı Harekatı’na ilişkin bir
mesaj yayımladı. Aydın,
“Mehmetçiğimizin, sonuna kadar
haklı olduğumuz bu operasyonu
başarıyla tamamlayacağından
en küçük bir şüphemiz yoktur.
Askerlerimizin kayıp vermeden
zafer haberleriyle dönmesini
bütün kalbimle diliyorum. Türk
milleti her zaman olduğu gibi söz
konusu vatan olduğunda yek yürek
olmuştur” değerlendirmesinde
bulundu.
GTB Meclis Başkanı Harun Aydın,
bölgede huzur ve güvenliğin
sağlanması açısından başlatılan
harekâtın, terör örgütlerine
gereken mesajı vereceği söyledi:
“Türkiye, sınır güvenliğini
sağlamak, hem kendisi hem de
bölge ülkeleri için tehdit oluşturan
terör koridorunu ortadan kaldırmak
için adım atmıştır. Bölgeyi terör
örgütlerinden temizleyerek huzur,
güven ve barış ortamını yeniden
tesis etmek amacıyla Afrin’de sınır
ötesi harekât başlamıştır.
Bizler ulusal güvenliğimizi
korumak amacıyla devletimizin
aldığı bu kararın arkasındayız
ve destekliyoruz. Zira Türkiye,
uluslararası kurallardan doğan
hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı
Harekâtı, evrensel hukuk ve BMGK
terörle mücadele kararları ile BM
Sözleşmesi’nde yer alan meşru
müdafaa hakkı çerçevesinde
başlatılmıştır. Suriye’nin toprak
bütünlüğüne, egemenliğine
ve siyasi birliğine saygı
gösterilmektedir. Dolayısıyla bu
harekât, meşrudur ve uluslararası
hukuka uygundur.
Herkes şunu artık görmelidir ki;
masum insanları katleden ve

ülkemizin güvenliğine de açık
tehdit oluşturan terör gruplarına
sessiz kalmamız beklenemez.
Fırat Kalkanı ile başlayan ve
Zeytin Dalı Harekâtıyla devam
eden operasyonlarıyla Türkiye,
terör örgütlerine ve destekçilerine
gereken cevabı en güçlü şekilde
vermektedir.
Aynı zamanda da sivillerin ve
masumların korunmasına azami
dikkat gösterilmektedir. Zaten
bunu Fırat Kalkanı operasyonunda
da gösterdik. Önceden terörün
hâkim olduğu bölgede hayat
normale döndü, barış ve huzur
geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda
kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne
de zemin hazırlamış olduk. Bu
nedenle Türkiye’nin başlattığı her
2 harekât da, Suriyeli göçmenler
ve mazlum durumdaki yerel halk
tarafından desteklenmektedir.
Tüm uluslararası camiayı da,
teröre karşı ortak duruş sergileme
ve evrensel insan haklarını bu
bölgede hâkim kılma yönünde
niyetlerini açık bir şekilde
göstererek, ülkemize destek
vermeye davet ediyoruz.
Öte yandan bütün
vatandaşlarımızı, özellikle sosyal

medyada oluşturulabilecek bilgi
kirliliği ve provokasyonlara karşı
dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu bölgede yaşayanlar bizim
komşumuzdur, kardeşimizdir.
Aynı medeniyetin, kültürün,
inancın mensupları olan bizler
arasındaki kardeşlik ve komşuluk
hukukunu kimse yok edemez.
Aramıza kimse fitne ve fesat
sokamaz, bizi birbirimize
düşman edemez. Her 3 büyük
siyasi partimize de, aynen 15
Temmuz’da olduğu gibi, ülke
menfaati için gösterdikleri ortak
ve kararlı duruşları için ayrıca
teşekkür ediyoruz.
Türkiye sivil toplumu ve iş
dünyası olarak dualarımızla ve
bütün gönlümüzle devletimizin
ve kahraman askerlerimizin
yanındayız. Şehit verdiğimiz
askerimize ve tüm şehitlerimize
rahmet diliyoruz, mekânları cennet
olsun.
Giresun Ticaret Borsası Meclis ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ve özellikle
de camiamızın tamamı adına
bu vesile ile şunları diliyorum:
Allah, Mehmetçiğimizi korusun,
Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve
yardımcımız olsun.”

GÜNDEM

Fındık Araştırma Enstitüsü’nden
sertifikalı fidan
İki ayrı sera içinde virüsten arındırılmış doğru çeşitleri saksılarda koruma altına alan Fındık
Araştırma Enstitüsü, sertifikalı fındık fidanı üretiminin ilk aşamasını tamamladı.

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü
Müdürü Aysun Akar, fındık
bahçelerinin yüzde 80’i için yeni
dikim sistemleri, uygun dikim
mesafesi ve bulunduğu yere
göre uygun fındık çeşitleriyle
yeniden tesis edilmesi gerektiğini
belirterek bunun için sertifikalı
fidan üretimine başladıklarını
söyledi. Doğu Karadeniz
Bölgesindeki fındık bahçelerinin
çok uzun yıllar önce dikildiğini,
bu nedenle de verimin düşük
olduğunu belirten Akar, fındık
köklerinin artık topraktaki
bitki besin elementlerini
yeteri kadar alamamasından
dolayı bahçelerin yenilenmesi
gerektiğini vurguladı. Akar,
“Fındık bahçelerinin yüzde
80’i için yeni dikim sistemleri,
uygun dikim mesafesi ve
bulunduğu yere göre uygun
fındık çeşitleriyle yeniden tesis
edilmesi gerekiyor. Bunun için
de bazı altyapıların hazırlanması
gerekiyor. Fındık üretim alanına
baktığınızda Türkiye’de 702 bin
hektarlık bir alan var. Bu alanın
peyderpey yenilenmesi gerektiği
düşünüldüğünde milyonlarca yeni
fındık fidanına ihtiyaç var” dedi.
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İlk aşama tamamlandı
Kitlesel anlamda yeni fındık
fidanı üretmeleri gerektiğini
ifade eden Akar, şu görüşleri
paylaştı: “Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü’nün
koordinasyonuyla kitlesel anlamda
fındık fidanı üretim çalışmalarını
bir yıldır yapıyoruz. Bunu üretirken

de temel üretim materyaline
ihtiyacımız var. Temel üretim
materyali de fındık fidanının
çeşidinin belirli, aynı zamanda
virüsten ve kök nematotlarından
ari olması gerekiyor. Enstitü
olarak iki tane sera kurduk ve
içerisinde üretim materyalimizi
yetiştirmeye başladık. Virüsten ve
kök nematotlarından ari, doğru
çeşitlerimizi saksılarda koruma
altına aldık. Sertifikalı fındıkfidanı
üretiminin ilk aşaması olan ön
temel üretim materyalinin şu anda
sertifikasını almış bulunmaktayız.”
Ünite ikiyi tamamlayarak sertifika
alacaklarını da hatırlatan Akar,
“Gerek bakanlık, gerekse
fındık fidanı üreticileri üretim
materyali istediğinde rahatlıkla
bunu sağlamış olacağız. Bu
Türkiye’de ilk yapılan bir çalışma.
Sertifikalı fidanın ilk aşamasını
Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçılar Birliği ile Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının ortak
çalışmasıyla beraber başarmış
bulunmaktayız” ifadelerini
kullandı. Aysun Akar, 18 çeşit
sertifikalı fındığın bulunduğunu
seralarında bunlardan 10’u için
üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

Giresun Limanı’na 125 milyon
liralık yatırım
Giresun limanı, beş
etapta gerçekleştirilecek
yatırımların ardından 120
bin ton depolama alanı
ile ülkemizin 2023 ihracat
hedefleri için vazgeçilmezi
hale gelecek.
Giresun Limanı’nın işletmesini
devralan yatırımcı firma İl Genel
Meclisi’nin 23 Kasım’daki
toplantısına katılarak meclis üyelerini
bilgilendirdi. Giresun İl Genel
Meclisi’nde meclis üyelerine sunum
yapan yatırımcı firma Müdürü Murat
Solak, Giresun Limanı’nın 500
kişiye istihdam sağlayacağını, yan
sektörlerle bu sayının 3 bin 500’e
ulaşabileceğini ifade etti.
Giresun Limanı’na 125 milyon liralık
yatırım bütçesi ayrıldığını kaydeden
eden Liman İşletme Müdürü Murat
Solak “Giresun Limanı’nda 5
etapta 125 milyon liralık yatırım
planlanmaktadır ve ilk etabı Ocak
ayında tamamlanacaktır. Direk
olarak 500 personel, oluşacak yan
sektörlerle birlikte ise 3 bin 500
personel istihdam edecektir. Yıllık
2 milyon ton ürünün elleçlenmesi
hedeflenmektedir. Bu tonaj için yıllık
bazda 250-300 adet arası gemi

limanımızdan hizmet alacaktır.
Ayrıca limanımız 50 bin tonluk
gemileri yanaştırabilecek derinliğe
getirilecektir. Bölgede elde edilen
maden, fındık ve transit olarak
gelecek tahıl, bakliyat diğer kargo
yükleri ile 10 bin adet konteynır
hareketi hedeflenmektedir.
Bununla birlikte limanda 40
bin ton depolama alanına
sahip olunacak olup yük sahibi
firmalara kiralanmıştır. Tüm etaplar
tamamlandığında toplam depolama
alanı 120 bin ton olacaktır.
Firmamız ülkemizin 2023 ihracat
hedefleri için bölgenin vazgeçilmezi
haline gelecek Giresun’u her alanda
ileriye taşıyacaktır” dedi.
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı
Mürşit Gürel ise “Bu güzel

Liman İşletme Müdürü Murat Solak, Giresun Limanı’nda 5 etapta 125 milyon
liralık yatırım planlandığını açıkladı.

hizmetlere inanmak istiyoruz.
Şirketin hedefleriyle ilgili verdiği
bilgiler umut vericidir. İnanıyoruz
ki yıllardır atıl durumda bekleyen
limanımız bu sayede işler ve
hem ülkemize hem de bölgemize
önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu noktada yatırımcı firmaya
Giresun adına teşekkür ediyoruz.
Bu konuda ilimizin kazanımları
adına yapmamız gerekenleri
yaparak yatırımcılarımızın önünü
açabilecek her kolaylığı sağlamaya
çalışacağız. Yeter ki ülkemiz ve
bölgemiz kazansın” diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Mehmet
Yılmaz ise limanın işler hale
gelmesiyle birlikte Giresun’un
İç Anadolu’ya ulaşım hayalinin
de gerçekleşeceğini ifade etti.
Yılmaz “Sadece liman işler
hale gelmeyecek bununla
birlikte Tirebolu’dan İran’a,
Giresun’dan Akdeniz’e ulaşımda
kolaylaşacaktır. Bu aslında
yıllardır ilimizin hayalini kurduğu
bir konudur. Bizler de yıllarca
bunun mücadelesini yapmış
siyasetçilerdir. Bu noktada burada
firma yetkilisi tarafından verilen
bilgi ve belirtilen hedefler bir
anlamda hayalimizin gerçekleşmesi
anlamına gelmektedir. Buna katkısı
olan herkesi ve firma yetkililerini
kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Giresun Ticaret Borsası

GÜNDEM

Ordu-Giresun Havalimanı 2 milyon
yolcuyu aştı

Türkiye ve Avrupa’nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan OrduGiresun Havalimanı, açıldığı günden itibaren 2 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi.

Temeli 2011’de atılan ve 22
Mayıs 2015’te Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla hizmete açılan OrduGiresun Havalimanı, daha önce
çevre illerdeki havalimanlarını
kullanmak durumunda kalan yöre
halkına ulaşımda büyük kolaylık
sağladı. Denize dolgu yöntemiyle
inşa edilerek Avrupa’da birinci
dünyada üçüncü havalimanı
özelliğine sahip Ordu-Giresun
Havalimanına yolcuların gösterdiği
ilgi verilere de yansıdı. 2017
yılında bir önceki yıla oranla
yolcu rakamları ciddi oranda arttı.
Havalimanında 2017 yılının ilk 11
ayında iç hatlarda geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 43 artışla 1
milyon 16 bin 843, dış hatlarda
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geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 400 artışla 83 bin
408, toplamda geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 51 artışla
1 milyon 100 bin 251 yolcuya
hizmet verildi.
22 Mayıs 2015’te açılan
havalimanında açılışından bu yana
ise iç hatlarda 15 bin 675, dış
hatlarda 862 olmak üzere 16 bin
537 uçuş gerçekleşti ve iç hatlarda
2 milyon 15 bin 323, dış hatlarda
104 bin 52 olmak üzere 2 milyon
119 bin 375 yolcuya hizmet
verildi.
Toplam dolgu alanı 1.750.000 m
olan Havalimanında 20.250 m’lik
ve 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli
terminal binası, 3000x45 m
ebadında pist bulunuluyor.

Havalimanında seyrüsefer
hizmetleri; 2 adet ILS, 1 adet VOR,
3 adet DME ve 1 adet NDB ile
veriliyor.
Dolgu kararı alındı
Öte yandan Ordu-Giresun
Havaalanın doğu kısmında
bulunan deniz boşluğunun kara
ile birleşik olması ve durgunsu
birikintisinin deniz canlı yaşamını
tehdit etmesi üzerine dolgu
kararı alındı. Dolgu öncesi
bu kısma akan dere sularının
yapılacak drenaj kanalı ile
dışarıya atılması planlanıyor.
Drenaj kanal çalışması başlarken,
çalışmanın bitirilmesinin ardından
havalimanının doğu kısmı
doldurulacak.

GİRESUN 2. OSB’DE BACALAR TÜTMEYE
BAŞLADI

Altyapı çalışmaları devam eden Giresun 2. OSB’de bazı firmalarda üretim faaliyeti başladı.
Bölgede yatırım yapmak için, bazı büyük firmalar altyapı çalışmalarının bitmesini bekliyor.
Giresun’u sanayisi ile öne
çıkarmak için 2012 yılında
kurulan Giresun 2. OSB’de bazı
firmalar üretime geçti. Giresun’un
Bulancak İlçesi Pazarsuyu
mevkiinde 48 hektar alan üzerine
kurulmakta olan Giresun 2.OSB
tamamlandığında, 5 ile 7 bin kişi
arasında istihdam sağlayacak.
56 adet sanayi parseli bulunan
Giresun 2. OSB Başkan Vekili
ve Bulancak Belediye Başkanı
Recep Yakar, altyapı çalışmaları
süren OSB’de bazı firmaların
inşaatlarını tamamlayarak üretime
başladıklarını söyledi. Yakar,
“Tamamlandığında 5 bin ile 7 bin
kişiye iş imkanı sağlayacak bölge
sadece bu açıdan bakıldığında

bile Giresun’a ciddi anlamda
ekonomik katkı sağlayacaktır.
Daha birçok yatırımcımız
bölgemizde yatırımlarına start
vermiş ve tesisler yükselmeye
başlamıştır. Tüm yatırımlar
hayata geçtiğinde OSB Giresun
ekonomisinin en önemli yapısı
haline gelecek ve yükselen
değeri olacaktır. Gelecek ve
hayata geçecek yatırımlarla
bölgeye büyük katma değer
sağlaması beklenen OSB, altyapı
yatırımlarıyla da bölgeye can
verecek” dedi.
FİSKOBİRLİK’ten 30 milyon
liralık yatırım
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri

Birliği FİSKOBİRLİK de 2.
Organize Sanayi Bölgesinde
(OSB), 30 milyon liralık yatırım
gerçekleştireceğini açıkladı.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu
Başkanı Lütfi Bayraktar ve
yönetim kurulu üyeleri ile 2.
OSB Müdürü Bahadır Yılmaz,
21 Aralık 2017’de Vali Harun
Sarıfakıoğulları’nı ziyaret etti.
Ziyarette Bulancak OSB’de birliğe
yer tahsisini içeren sözleşme
de imzalandı. FİSKOBİRLİK,
kendisine tahsis edilen 25 bin
metrekarelik arsada 30 milyon
liraya mal olacak yeni tesis
kuracak. Yeni tesisin 2019
yılından sonra faaliyete geçmesi
planlanıyor.
Giresun Ticaret Borsası

Gündem

TMO, TSK’ye 388 ton fındık temin edecek

TMO, TSK’ya 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde 263 ton, 1-30 Haziran tarihlerinde ise 125
ton kavrulmuş iç fındık temin edecek.
Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
arasında imzalanan protokol
kapsamında Toprak Mahsülleri Ofisi
(TMO), Türk Silahlı Kuvvetlerine
(TSK) fındık temin edecek. Bu
kapsamda, TMO tarafından Mili
Savunma Bakanlığı’na iki parti
halinde toplam 388 ton kavrulmuş iç
fındık teslim edilecek.
İlk teslimat olan 263 ton kavrulmuş iç
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fındık 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde
verilecek. İkinci parti olan 125 ton
teslimat ise 1-30 Haziran tarihlerinde
teslim edilecek. Teslimatlar Niğde/
Bor, Çatalca, Kayseri ve Gölcük Ana
İkmal Merkez Komutanlığı ve Birlik
noktalarına yapılacak.
Öte yandan, pirinç, bulgur,
barbunya, yeşil mercimek, kırmızı
mercimek, biber salçası, domates
salçası, kuru üzüm, nohut, kuru

fasulye, bal, makarna, ekmeklik
ve yemeklik un, toz şeker, tel
şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi
Kooperatiflerinden; zeytinyağı,
zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler
Marmara Zeytin Tarım Satış
Kooperatifleri Birliğinden; kuru
incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin
pekmez, fındık ezmesi Tariş’ten;
ayçiçeği yağı Trakya Birlik ve çay
Çaykur’dan alınacak.

Giresun’un tanıtımına ‘PTT Pulu’ katkısı
Giresun Belediyesi ile PTT arasında yapılan işbirliği ile “Giresun konulu pul” çalışması yapıldı.
Hazırlanan pul çalışmasında
Giresun fotoğrafları kullanıldı.
5 farklı fotoğrafın kullanıldığı
her bir puldan 5 bin adet olmak
üzere toplamda 25 bin adet
pul hazırlandı. Pullar belediye
tarafından yapılacak gönderilerin
üzerinde kullanılacak. Yapılan
bu çalışma ile şehrin tanıtımına
da katkı sağlanmış olacak.
Çalışma kapsamında Giresun
PTT Başmüdürü Osman Tekin,
Belediye Başkan Yardımcısı
Murat Ersoy’u makamında ziyaret
ederek, hazırlanan pulları teslim
etti. Ziyaret esnasında konuşan
Başmüdür Tekin, Türkiye’nin dört
bir tarafında belediyeler ile yapılan
iş birliği sonucu şehrin tanıtımına
katkı sağlayacak pul çalışmaları
yaptıklarını söyledi. Aynı
çalışmaları Giresun Belediyesiyle

de yaptıklarını ifade eden Tekin,
birbirinden güzel fotoğrafların yer
aldığı pul çalışması için emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Murat

Ersoy ise, PTT ile ortaklaşa yapılan
bu çalışmadan memnun kaldıklarını
dile getirerek, bu çalışmanın her
zaman destekçileri olduğunu bir
kez daha hatırlattı.

Unutulan Hamsi
Giresun Üniversitesi
Atık Pil Toplamada Birinci Oldu Yemekleri
Giresun Üniversitesi Çevre
Mühendislileri ve Doğa Sevenler
Topluluğunun (ÇEMDOST),
Taşınabilir Pil Üreticileri ve
İthalatçıları Derneği (TAP)
tarafından düzenlenen yarışmada
birinciliği elde etti. Üniversiteden
yapılan yazılı açıklamada, TAP
tarafından üniversite öğrencileri
arasında atık pil toplama
bilincinin yerleşmesini sağlamak
amacıyla “Çevre Mühendisleri
Yarışıyor” adlı atık pil toplama
yarışması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Çevre Mühendislileri
ve Doğa Sevenler Topluluğunun
(ÇEMDOST) birinciliği elde
ettiği kaydedilerek,”Kasım
2016-Temmuz 2017 tarihleri
arasında, Türkiye genelinde
tüm üniversitelerin 42 Çevre
Mühendisliği Bölümünün
katılımına açık olan yarışmaya,

Gün Yüzüne
Çıkarılıyor

Giresun Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü adına
ÇEMDOST katılmıştır. Topluluk
350 kilogram pil toplayarak
birinci olmuştur” denildi.

Giresun Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, başlattığı projeyle
unutulmaya yüz tutmuş 28
hamsi yemeğinin gün yüzüne
çıkarılmasını amaçlıyor. Geçmiş
yıllarda ısırgan, karalahana
ve fındık başta olmak üzere
bölgede yetişen bazı otların
kullanıldığı yemekler ile hamur
işlerine yönelik projeler geliştiren
Halk Eğitim Merkezi, bu yöndeki
çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan
araştırmalarda hamsinin 28 çeşit
yemeğinin olduğu belirlenirken,
bunların bir kısmı tekrar gün
yüzüne çıkarılıyor. Bu yemeklerin
başında hamsi çorbası, hamsili
karalahana dolması, hamsi
kaygana, hamsili karalahana
diblesi ve hamsi köftesi yer alıyor.
Giresun Ticaret Borsası
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Türkiye ekonomisinden üçüncü
çeyrekte rekor büyüme

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 11,1 büyüyerek,
son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirdi. Bu büyüme ile Türkiye, Çin ve
Hindistan’ı geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ülke oldu.
Türkiye İstatistik Enstitüsü, 2017
yılı üçüncü çeyrek büyüme
oranlarını açıkladı. TÜİK
verilerine göre gayrisafi yurtiçi
hasıla (GSYH), zincirlenmiş
hacim endeksi olarak, 2017
yılının üçüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine
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göre yüzde 11,1 oranında
büyüdü. GSYH 2011 yılının
üçüncü çeyreğinde yüzde 11,6
büyümüştü. Böylece çeyreklik
dönemde son 6 yılın en hızlı
büyümesi gerçekleşti. Öte yandan
23017 yılının ilk çeyreği için
büyüme yüzde 5,2’den yüzde

5,3’e yükseltildi. İkinci çeyrek
büyümesi ise yüzde 5,1’den
yüzde 5,4’e revize edildi.
Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi
hasıla tahmini, 2017 yılının
üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla
yüzde 24,2 artarak 827,23
milyar TL oldu. Takvim etkisinden

toplamından oluşan hizmetler
sektörünün katma değeri ise
yüzde 20,7 arttı. Takvim
etkisinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, 2017
yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde
9,6 arttı. Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, bir
önceki çeyreğe göre yüzde 1,2
arttı.

arındırılmış GSYH zincirlenmiş
hacim endeksi, üçüncü çeyrekte
bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre yüzde 9,6 artarken, mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış
GSYH bir önceki çeyreğe göre
yüzde 1,2 artış gösterdi.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan
faaliyetler incelendiğinde; 2017
yılının üçüncü çeyreğinde bir
önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirlenmiş hacim endeksi
olarak; tarım sektörü toplam
katma değeri yüzde 2,8,
sanayi sektörü yüzde 14,8 ve
inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı.
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve
yiyecek hizmeti faaliyetlerinin

Erdoğan: Bizimle birlikte
olanlar kazanacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin 3.
çeyrekteki büyüme oranına
ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Bu rakamlarla iç ve dış fesat
odaklarına en güzel cevabı
verdiğimize inanıyorum”
diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bu oranla Türkiye,
3. çeyrekte dünyanın en
hızlı büyüyen ekonomisi
olmuştur. Türkiye kendisine
güvenen, inanan kimseyi
sükutu hayale uğratmamıştır,
uğratmayacaktır. Bizimle birlikte
olanlar kazanacaktır” şeklinde
açıklamada bulundu.
Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, “İlk 9 ayda 7,4 gibi çok
güçlü bir büyüme söz konusu, 4.
çeyrekte de devam ediyor. Yılın
tamamında yüzde 5,5 hedefin
epey üzerinde bir büyüme
olabilir, rakamlar yüzde 6,5 bir
büyümeye işaret ediyor. Büyüme
hem yüksek, hem kapsayıcı,
istihdam yaratan bir büyüme.
Tarımın büyümeye katkısı sınırlı,
dolayısıyla Türkiye sanayileşerek
büyüyor, bu da çok önemli” diye
konuştu.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı açıklamada, nisan
ayından bu yana iki noktayı
vurguladıklarını hatırlatarak,
“Birincisi uluslararası kuruluşlar
tahminlerini bir bir artıracak.
İkincisi Türkiye 3. çeyrekte
G-20 ülkeleri içinde en hızlı

büyüyen ülke olacak” ifadelerini
kullandı. Zeybekci, “Türkiye,
3. çeyrekte yüzde 11,1’lik
rekor büyüme performansıyla
söylemlerimizdeki haklılığı ortaya
koydu” diye konuştu. Bakan
Zeybekci, “Yıl sonu itibariyle
yüzde 6,7-6,8 civarında
büyümeyi yakalayacağımızı
tahmin ediyoruz. Hatta yüzde
7 civarında bir büyüme bizim
için sürpriz olmayacaktır”
açıklamasını yaptı.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da
2017 genelinde 6-7 bandında
bir büyüme beklediklerini bildirdi.
Elvan, “Enflasyon oynaklığının
azalacağı, kurun dengeye
oturacağını düşünüyoruz. Türkiye
2017 yılında yüzde 7’ye yakın
bir büyüme gerçekleştirecek.
Enflasyonda 2017 Aralık-2018
Mart ayları arasında aşağı yönlü
bir hareket olacak” diye konuştu.
Elvan sıkı para politikasının
süreceğini dile getirdi.
Büyümede anahtar unsur
KGF oldu
Kredi Garanti Fonu aracılığı ile
piyasaya sunulan 200 milyar
TL’lik kefalet desteği sektörleri
canlandırdı. KGF desteğiyle
Türkiye, birinci çeyrekte yüzde
5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4,
üçüncü çeyrekte ise yüzde 11,1
büyüme kaydederek rekora
imza attı. 2016 yılında küresel
piyasaların ve 15 Temmuz
darbe girişimi etkisi ile yaşanan
yavaşlama sonrası, hükümetin
2017 yılı Mart ayında Kredi
Garanti Fonu aracılığı ile 200
milyar TL desteği de piyasaya
sunması ile Türkiye, büyümede
rekor kırdı.
İkinci çeyrekteki yüzde 5,2
oranındaki büyümede Kredi
Garanti Fonu’nun doğrudan
etkisi yaklaşık 1 puan olarak
ölçüldü. Mart ayı itibarıyla
bankaların KGF desteği ile hızla
kullandırdığı kredilerle piyasa
canlanarak takibe düşen kredi
oranında azalma yaşandı.
Giresun Ticaret Borsası
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Böylelikle kredi kalitesinin
de düşmesi engellendi. Buna
göre Kredi Garanti Fonu
hazine desteğinin Mart ayında
başlaması dolayısıyla büyümeye
en fazla etkisi 3’üncü çeyrekte
gerçekleşti. Bankaların NPL
(takip) oranları Şubat ayı
sonunda 2,92 iken 2017 Ekim
ayında yüzde 2,80’e düştü.
Ödenmeyen çek ve senetler
tarihin en düşük düzeyine yani
yüzde 1,62’ye kadar geriledi.
KGF kefaletiyle kredi kullanan
firmaların Aralık 2016’da
774 milyon TL olan aylık SGK
prim ödemesi Mayıs 2017’de
2,3 milyar TL’ye yükseldi.
KGF kefaletiyle kredi kullanan
firmaların istihdamı arttı. Bu
firmaların Şubat 2017’de 2,9
milyon olan çalışan sayısı
Haziran 2017’de 3,18 milyona
yükseldi.
Milli gelir ilk defa 3 trilyon
lirayı aşacak
Türkiye’nin gayrisafi yurt içi
hasıla (GSYH) bazında milli
geliri, büyüme hızının yılın
son çeyreğinde yüzde 5,4’ü
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geçmesi halinde ilk kez 3
trilyon lirayı aşacak. 2018 Yılı
Programı ve Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerinden
yapılan hesaplamalara göre,
2017’nin ilk üç çeyreğinde
GSYH büyüme hızı yüzde 7,4’e
yükseldi. 2017’nin üç çeyreğinde
kaydedilen büyüme hızının 4.
çeyrekte de (ekim-aralık dönemi)
devam etmesi ve dolar kurunun
4 liranın altında kalması halinde
(3.83) ise Türkiye’nin GSYH’si
cari fiyatlarla 800 milyar doları
geçecek. 2018 Yılı Programında
GSYH tahmini 3 trilyon 350
milyon lira, yıl sonu TÜFE tahmini
yüzde 9,5, deflatör de yüzde
10,3 olarak yer alıyor.
Uzmanlar, son çeyrekte
büyümenin üçüncü çeyrekteki
kadar yüksek olmayacağını
fakat öncü göstergelerin
büyümenin yüzde 5’in üzerinde
gerçekleşerek yıl ortalamasını
artırabileceğini gösterdiğini
belirtiyor. Buna göre, yıllık
ortalama büyümenin yüzde 7’nin
altına düşmemesi halinde GSYH
800 milyar doların üzerinde
olacak.

Dünya Bankası tahminini
yükseltti
Dünya Bankası, “Küresel
Ekonomik Beklentiler (GEP)
raporunda Türkiye’nin 2017
yılına ilişkin büyüme tahminini
yüzde 6,7’ye yükseltti, 2018
beklentisini ise yüzde 3,5’te
sabit tuttu. Raporda, “Türkiye’nin
beklenenden çok daha hızlı
toparlanmasında mali ve parasal
desteğin önemli payı olduğu”
bilgisine yer verildi. Ayrıca,
Avrupa Birliği ülkelerindeki
ekonomik toparlanma ve Türk
lirasındaki değer kaybının
etkisiyle artan ihracatın
büyümeye katkı sağladığı
bildirildi. Rapordaki “Avrupa
ve Orta Asya’da Potansiyel
Büyüme” başlığıyla yapılan
değerlendirmelerde, bölge
ülkelerine yönelik potansiyel
büyümenin verimlilik artışı ile
elverişsiz demografik faktörler
nedeniyle düşük olduğu
vurgulandı. Bu bölümde,
Türkiye’nin göze çarpan bir
istisna oluşturduğu vurgulanırken,
“Türkiye’de çalışma çağı
nüfusunun güçlü artışı sürdürmesi
potansiyel büyüme görünümünü
destekliyor” ifadesine yer verildi.
G20 ülkelerinde büyüme
yüzde 1 oldu
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD) tarafından
yayınlanan rapora göre,
G20 ülkelerinde büyüme
önceki döneme göre yüzde
1 oldu. Yılın 2. çeyreğinde
büyüme yüzde 0,9’dan yüzde
1’e revize edildi. Büyüme
yıllık bazda yüzde 3,9
olarak gerçekleşti. Bir önceki
dönem büyüme yüzde 3,7
seviyesinde bulunuyordu. G20
ülkelerini, Arjantin, Avusturya,
Fransa, Almanya, Hindistan,
Endonezya, İtalya, Japonya,
Güney Kore, Meksika, Rusya,
Suudi Arabistan, Güney Afrika,
Türkiye, İngiltere ve ABD’den
oluşuyor.

3. ÇEYREK BÜYÜMELERİ
Türkiye

11,1

İsveç

2,9

Filipinler

6,9

Almanya

2,8

Çin

6,8

Avustralya

2,8

Hindistan

6,8

Finlandiya

2,8

Malezya

6,2

EU Bölgesi

2,5

Letonya

5,8

Peru

2,5

Singapur

5,2

Portekiz

2,5

Polonya

5,1

ABD	2,3

Endonezya

5,1

Fransa

2,2

Çekya

4,7

Şili

2,2

Slovenya

4,5

İsrail	2,1

Tayland

4,3

Ukrayna

2,1

Estonya

4,2

Kolombiya

2,0

Macaristan

3,9

Rusya

1,8

Güney kore

3,8

Japonya

1,7

Hong Kong

3,6

Belçika

1,7

Slovakya

3,4

İtalya

1,7

Avusturya

3,2

İngiltere

1,5

Norveç

3,2

Meksika

1,5

İspanya

3,1

Brezilya

1,4

Tayvan

3,2

Yunanistan

1,3

Litvanya

3,1

Danimarka

1,2

Kanada

3,0

İsviçre

1,2

Hollanda

3,0

G. Afrika

0,8

Giresun Ticaret Borsası
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7 SORUDA LİSANSLI DEPOCULUK
Fındıkta yüksek kalite standartlarını korumak ve fındık sektörüne istikrarlı bir piyasa yaratan
ve yön veren lider bir kuruluş olmak amacıyla yola çıkan Fındık Lisanslı Deposu ve lisanslı
depoculuk sistemi hakkında bilmek istedikleriniz.

Fındık Lisanslı Deposu, faaliyete
geçtiği 2017 Eylül ayından bu
yana üreticilerden büyük ilgi
görüyor. Günde ortalama 100
ton ile başlayan fındık teslimleri
her geçen gün artıyor. Fındığın
geleceği için çok önemli bir
yatırım olan lisanslı depoya başta
üreticiler olmak üzere sektörün
tüm aktörlerinin gereken katkıyı
ve özeni göstermesi gerekiyor.
Lisanslı depo hakkında merak
edilenleri araştırdık ve sizin için
özetledik. İşte yeri soruda lisansı
depoculuk sistemi, ürün senetleri
ve ihtisas borsaları…
Lisanslı depoculuk sistemi
nedir?
Depolamaya uygun nitelikte
ve standardize edilebilmesi
mümkün olan tarım ürünlerinin
sınıf ve kalitelerinin yetkili
sınıflandırıcı olarak isimlendirilen
laboratuarlarca belirlenmesini,
modern altyapıya sahip sağlıklı
ortamlarda depolanmasını ve
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bu ürünlerin ticaretinin ürünün
mülkiyetini temsil eden ürün
senetleri vasıtasıyla; uluslararası
alanda da faaliyet gösterebilecek
nitelikteki ürün ihtisas borsasında
yapılmasını öngören bir sistemdir.
Ülkemizde lisanslı depoculuk
sisteme konu ürünler hububat,
baklagiller, yağlı tohumlar,
pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı,
kuru kayısı ve Antepfıstığı olarak
belirlenmiştir.
Lisanslı depoculuk
sisteminin hedefleri
nelerdir?
Lisanslı depoculuk ile öncelikle
hasat dönemlerinde tarım
ürünlerindeki arz yığılması
nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin
önlenmesi ve piyasanın
dengelenmesi hedeflenmektedir.
Bunun yanı sıra finansman sıkıntısı
çeken küçük çiftçilerin lisanslı
depolara verdikleri ürünleri
karşılığında aldıkları ürün senetleri
aracılığıyla bankalardan kredi

ve finansman sağlamaları da
amaçlanmaktadır.
Bunun dışında sistemin faydaları
şu şekilde sıralanabilir: Tarım
ürünleri ticaretinin standartları
belirlenmiş ürünler üzerinden
yapılması, kaliteli üretimin teşvik
edilmesi, güvenli bir piyasanın
oluşturulması, ticaretin kayıt altına
alınması, özel sektör katılımının
artırılması, devlet müdahalelerinin
asgariye indirilmesi ve alternatif
yeni bir yatırım aracı sağlanması.
Ürün senedi nedir ve nasıl
kullanılır?
Bir ürünün lisanslı depo işletmesine
teslim ve kabul edilmesi halinde,
söz konusu ürün için ürün
senedi düzenlenir. Teslimat
sırasında ürün senedi dışında
düzenlenen tartım makbuzu
ve delil niteliğini haiz benzer
belgeler de ürünün mülkiyetinin
ispatında kullanılabilir. Ürün
senedi veya diğer belgeler;
ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve

kalitede mudiye geri verilmesini
garanti eder. Basılı ürün senetleri
hükmünde olmak üzere elektronik
ortamda da ürün senetleri
oluşturulabilir. Lisanslı depo
işleticisi, mudinin talebi üzerine,
hukuken geçerli bir mazereti
olmadıkça gecikmeksizin ürünü
teslim eder. Ürünün tesliminde bu
ürüne ait ürün senedini geri alır ve
iptal eder.
Ürün ihtisas borsası/
borsaları nedir?
Lisanslı depoculuk sistemi
kapsamındaki tarım ürünlerinin
fiziki veya elektronik ortamlarda
alım satımına aracılık eden,
gerek ürünlerin fiziki olarak,
gerekse ürün senetlerinin ve alivre
sözleşmelerin ticaretine aracılık
eden, yeterli alt yapı ve elektronik
donanım ile mali alt yapıya
sahip olan, bölgesel, ulusal veya
uluslararası faaliyet gösterebilen
kuruluşlardır. Ürün ihtisas borsası
alivre sözleşmeler ile ürün
senetleri ve benzer senetlerin
alım satımı ve rehni gibi işlemleri
yerine getirir. Borsada tescil
gerçekleşmedikçe ürün mülkiyeti
başkasına devredilemez.

aracı haline gelecektir. Ürün
senetleri, faizsiz yatırım araçları
olmaları nedeniyle, özellikle
ortadoğu sermayesi tarafından
talep görebilecektir. Gelişmiş
ülkelerde tarım ürünleri ticaretinde
yaygın biçimde kullanılan vadeli
işlem araçları, ülkemizde de
yaygınlaşabilecektir.
Ürün senetleri nasıl
kullanılır?
Lisanslı depolara ürünlerini tevdi
eden ve bunun karşılığında ürün
senedini alan mudiler, diledikleri
zaman ellerindeki ürün senetlerini
ürün ihtisas borsasında veya
bu borsa faaliyete geçinceye
kadar yetkilendirilen ticaret
borsalarında satabilmektedir.
Tacirler ve sanayiciler ise ihtiyaç
duydukları miktar ve kalitedeki
ürünleri ürün senetleri vasıtasıyla
tedarik edebilmektedir. Mudilerin
ellerindeki ürün senetlerini satmak
yerine teminat olarak göstererek
karşılığında kredi kullanma imkanı
da bulunmaktadır. Mudi lisanslı
depo işletmesinden ürününü geri
almak istediğinde lisanslı depo
işletmesinin hukuken geçerli bir

mazereti olmadıkça gecikmeksizin
ürünü teslim etme zorunluluğu
bulunmaktadır. Ürünün tesliminde
bu ürüne ait ürün senedi lisanslı
depo işletmesince geri alınmakta
ve iptal edilmektedir.
Ürünün azami depolama
süresi ne kadardır?
Ürünün azami depolama süresi
24 ayı geçmemek üzere ürünün
çeşidine göre Bakanlıkça belirlenir.
Ürünün son depolama tarihine
kadar geri alınması gerektiği, aksi
takdirde ürün senetlerinin lisanslı
depo işletmesince satılabileceği
hususu, mudiye veya yetkili
temsilcisine son depolama
tarihinden kırk beş gün önce
bildirilir. Son depolama tarihine
kadar geri alınmayan ürünler,
lisanslı depo işletmesince borsada
satılabilir. Bu durumda, depolama
ücreti ve diğer masraflar satış
bedelinden düşülerek geri kalan
tutar yedi iş günü içinde ilgiliye
ödenir. Borsada satılan ürünlere
ilişkin düzenlenen ürün senetleri,
lisanslı depo işletmesince derhal
iptal edilerek mudiye ve borsaya
bilgi verilir.

Ürün İhtisas Borsasının
sağlayacağı faydalar
nelerdir?
Mudiler ürünlerini, yakın
çevrelerindeki sınırlı sayıdaki
tüccara satmak zorunda
kalmayacak, çok sayıda
alıcının oluşturacağı rekabetten
yararlanabilecektir. Çok sayıda
alıcı ve satıcının bulunduğu,
fiyatın objektif olarak oluşabildiği
bir piyasa oluşacaktır. Ürünler,
elektronik ürün senetleri
vasıtasıyla elektronik ortamda el
değiştirebilecektir. Sanayiciler
işletmelerinin ihtiyacı olan ürünleri
kısa zamanda kolayca tedarik
edebilecektir. Ülkemiz, bölgede
tarım ürünleri ticaretinin merkezi
konumuna gelebilecektir. Ürün
senetleri; altın, döviz, hisse
senedi gibi alternatif bir yatırım
Giresun Ticaret Borsası

dosya

LİSANSLI DEPOYA ÜRÜN TESLİMİ
MUdİ
Eksper tarafından ön
kalite kontrolün
yapılması (rutubet,
diğer çeşit fındık,
çatlak fındık,
züruflu tane,
yabancı madde)

Lisanslı depo işletmesi
GİRİŞ kontrol

Mudi’nin
kendisi mi?

HAYIR

Fındık kalite
kriterleri ve
sınıflandırmasına
uygun mu?

EVET

Mudi temsilcisinin
noter onaylı
vekaletnamesi var mı?

HAYIR

RET
HAYIR

Araç tartımı
yapma

EVET

RET

Lisansı depo girişi,
çuval boşaltma
/temizleme

Mudi tanımı
var mı?

HAYIR

Mudi’nin MKK kaydı,
Banka Yatırım Fonu
hesabı, Araç tanımlama
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EVET

EVET

Yetkili tartıcı tarafından
tank ve numune
etiketlerinin hazırlanması

Yetkili tartıcı tarafından
temizlenmiş fındık tartımı
(tank tartımı)

Lisanslı depo eksperi
tarafından belirlenen
siloya ürünün sevki

Yetkili sınıflandırıcı
tarafından numune alma

Yetkili sınıflandırıcı

silo besleme forklift
operatörü tarafında
ürünün ilgili siloya beslenmesi

tarafından analiz ücreti
tahsilatı

tankın boşaldığının kontrolü
ve tank nosu ve barkod
kaydının silinmesi/etiket iptali

Yetkili sınıflandırıcı
tarafından analiz yapılması

tartıcı tarafından
boş araç tartımı ve
net tartımın doğrulanması

Fındık kalite
kriterleri ve
sınıflandırmasına
uygun mu?

HAYIR

EVET

lisanslı depo eksperince
stok kaydının oluşturulması ve
mkk kaydının hazırlanarak
onaylanması

RET

Lisanslı depo eksperince
stok kaydının oluşturulması
ve MKK kaydının hazırlanarak
onaylanması

muhasebeci tarafından
Tartım/hamaliye
ücretinin alınması

ön muhasebeci tarafından
elüs’ün onaylanarak
mkk’ya ihraç etmesi

Mudi sonuçları
kabul etti mi ?

HAYIR

EVET

ELÜS’ün Mudi Banka
Yatırım Fonu
hesabında görünmesi

Giresun Ticaret Borsası

dosya

LİSANSLI DEPODAN ÜRÜN TESLİM ALINMASI
MUdİ
Tartıcı tarafından
boş araç tartımı

Lisanslı depo işletmesi ön
muhasebe
LD eksperi tarafından ürünün
teslim edileceği silonun

Muhasebeci tarafından mudi

belirlenmesi

ve ELÜS bilgilerinin teyidi

Depo sorumlusu tarafından
Mudi tanımı
var mı?

ilgili silodan ürünün paketleme
bölümüne gönderilmesi

HAYIR

EVET

Paketleme sorumlusu tarafından
ambalaj etiketlerinin
hazırlanması ve paketleme
makinelerinin ayarının yapılması

Mudi / banka / araç
tanımlama
Tartıcı tarafından ürünün

Ürünü
teslim alacak
Mudi mi?

HAYIR

EVET

Mudi
temsilcisinin
noter onaylı
vekaletnamesi
var mı?

HAYIR

RET
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paketlenmesi
(Çuvallı veya bigbag)

Mudi
analiz
istiyor mu?

HAYIR

EVET

EVET

Yetkili sınıflandırıcı
tarafından ambalajlardan
numune alma

Muhasebeci tarafından
prim / indirim ücretleri
tahsili / ödenmesi

Yetkili sınıflandırıcı
tarafından ANALİZ
ÜCRETİ TAHSİLATI

Muhasebeci tarafından
tartım / yükleme / depo kira
ve diğer ücretlerin tahsili

Yetkili sınıflandırıcı
analiz

Tartıcı tarafından araç
tartımı ve dolu boş
farkının kontrolü

Analiz sonucu
belirlenen
grup ELÜS
ile aynı mı?

HAYIR
Lisanslı Depo
tarafından
prim / indirim
uygulanması

ELÜS iptali

EVET
Lisanslı depo teslim
sorumlusu tarafından
ürünü mudinin aracına
yükleme

Giresun Ticaret Borsası

ÜLKE

Giresun’un Macar kardeşi Bátonyterenye

Tarihi eski, kendisi yeni
Dört köyün birleştirilmesiyle 1989 yılında kurulan Bátonyterenye kasabası, madenlerin
kapatılmasıyla kaybettiği canlılığını turizm ile yeniden kazanmayı hedefliyor.
Giresun’un Macaristan’daki kardeşi
Bátonyterenye’nin tarihi çok eskiye
uzanıyor olsa da oldukça yeni bir
kasaba. Macaristan’ın Slovakya
sınırında yer alan Nograd ilinde
yer alan Bátonyterenye kasabası,
1989 yılında birbirlerine oldukça
yakın dört köyün (Nagybátony,
Kisterenye, Szupatak ve Maconka)
birleşmesiyle oluşturulmuş. Hatta
kasabanın adı da diğerlerine göre
daha büyük olan iki köyün yani
Nagybátony ve Kisterenye’nin
isimlerinin birleşmesinden geliyor.
Zagyva ve Tarján dereleri ile
sınırlanan bir vadide, Mátra
dağının kuzey eteklerinde
kurulu Bátonyterenye, Deniz
seviyesinden 180 ile 250 metre
yüksekte yer alıyor. Başkent
Budapeşte’ye arabayla yaklaşık
bir saat uzaklıktaki Bátonyterenye,
Nograd’ın üçüncü büyük yerleşimi.
Bölgede insan yerleşimlerinin tarihi
Tunç Çağı’nın ikinci yarısına kadar
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uzansa da yazılı kayıtlarda ilk kez
1260 yılında rastlanıyor. 15411686 yılları arasında Osmanlı
İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde
bulunan bölge topraklarının büyük
bölümü 18 ve 19. yüzyıllarda
Almássy ve Gyürky aileleri
tarafından yönetilmiş.
1867’de Kisterenye’deki tren
istasyonunun inşa edilmesi ve
1871 yılında ilk kömür madeninin
işletmeye açılması bölgenin
kaderini değiştirmiş. Madenin
açılmasıyla birlikte bugün belediye
binası, hastane ve okulların
çoğunun bulunduğu mevcut kasaba
merkezi halini alan madencilik
merkezi kurulmuş. Madenin
açılması sadece Nograd ilinde
değil, ülkenin diğer bölgelerindeki
yoksul insanların da çalışmak için
yöreye gelmesine neden olmuş.
Macaristan’ın bir Demir Perde
ülkesi olduğu 1950 ve 1990 yılları
arasındaki dönemde bölge önemli

bir madencilik merkezi haline
gelince köyler birleştirilip kasaba
kurulmuş.
Demir Perde döneminde bölge
halkının yarısı madenlerde
çalışırken, dörtte biri de çiftçilik ile
uğraşıyordu. Ancak 1990’lı yılların

başlarındaki politik değişimin
etkileri Bátonyterenye’de de
hissedildi. Madenlerin kapatılması
işsizliğe ve ekonomik olarak
bölgenin gerilemesine neden oldu.
2000’li yılların başına kadar
oldukça zor bir değişim sürecinden
geçen Macaristan’ın 2004 yılında
Avrupa Birliği’ne katılması ülkede
olduğu gibi Bátonyterenye’de
de ekonomik ve sosyal gelişmeyi
olumlu etkiledi. Bátonyterenye’de
kurulan sanayi bölgesi Macar
şirketler için çekim merkezi
olurken, özellikle Baconka’nın

sulak arazileri av ve balıkçılık
turizmi açısından önem kazandı.
Yeni okullar açılırken düzenlenen
festivaller de bölge turizmine
katkıda bulunmaya başladı.
Bugün Nagybátony, kasabanın
önemli ekonomik merkezi olarak
öne çıkarken Kisterenye birçok
kültürel ve tarihi değeri ile turistlerin
ilgi odağı haline gelmiş durumda.
Maconka ise doğal güzellikleri ile
bu üçlü sacayağını tamamlıyor.
Gyürky-Solymossy
Malikanesi
Bátonyterenye’nin belki de
en önemli anıtlarının başında
Gyürky-Solymossy Malikanesi yer
alıyor. 18. ve 19. yüzyıllarda
bölgeyi yöneten Gyürky Ailesi
tarafından1790’lı yıllarda inşa
edilen ve 1840’lı yılların sonuna
kadar yazlık olarak kullanılan
malikane, 1900’lerin başında
evlilik yoluyla Solymossy ailesine
geçti ve Gyürky-Solymossy
Malikanesi olarak anılmaya
başladı. Yeni sahipleri tarafından
yeniden inşa edilen malikane
İkinci Dünya Savaşı sonrasında
kaderine terk edildi. Alt kat
tonozları ve çatısı çöktü. 1982
yılında bölgede faaliyet gösteren

metalürji fabrikasının eğitim
merkezi olarak restore edildi.
Madenlerle birlikte fabrikanın
da kapatılmasının ardından yine
bakımsız kalan binayı 1996 yılı
sonunda Bátonyterenye belediyesi
satın alarak sergi salonu ve müze
olarak kullanmaya başladı.
O günden bu yana bir kültür
ve sanat merkezi olarak hizmet
veren binadaki kalıcı sergilerden
biri heykeltraş Baba Istvan
Szabo’nun doğumunun yüzüncü
yıldönümü olan 2003 yılında
açılmış. Malikane ayrıca yörenin
madencilik tarihine ilişkin de bir
sergiye ev sahipliği yapıyor.
Kasabanın bir başka gözde
anıtı da 14. yüzyılda inşa edilen
Maconka’daki Katolik Kilisesidir.
Kilisede 1971 yılında ortaya
çıkarılan ve oldukça iyi korunmuş
olan duvar resimleri 15. yüzyıla
tarihlenmektedir. Nagybátony
Kilisesi ise 1735 yılında, barok
tarzda inşa edilmiştir. Nagybátony
Kilise’nin biraz yukarısında yer
alan tepede ilk olarak 1277 yılında
inşa edildiği bilinen ve 1735
yılında tamamen yıkılmış olan bir
kilisenin harabelerinde yapılan
kazılarda Osmanlı askerlerine ait
silah ve çeşitli eşya bulunmuştur.
Giresun Ticaret Borsası

ÜLKE

Krizin yaralarını saran
Portekiz yatırımlarla büyüyor
2008 ekonomik krizinden en fazla yara alan Avrupa ülkeleri arasında yer alan Portekiz,
Avrupa Birliği ve IMF desteği ile krizi atlattı. Ekonomisi yeniden büyümeye başlayan Portekiz
krizin yaralarını sararken yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor.
Portekiz, Avrupa’nın
güneybatısında İber Yarımadası
üzerinde yer alan, Avrupa
Kıtası’nın en batısındaki
ülkedir. 15. ve 16. yüzyıllarda
Brezilya’dan Filipinler’e uzanan
Portekiz İmparatorluğu dünyanın
önde gelen ekonomik, politik
ve kültürel güçlerinden biriydi.
Ancak 1822’de Brezilya’nın
bağımsızlığını kazanmasıyla
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başlayan ve 20. yüzyıla kadar
sürecek olan bir çöküş dönemi
ülkenin Avrupa’nın en fakir ve az
gelişmiş ülkelerinden biri haline
gelmesine neden oldu.
1910 yılındaki cumhuriyetçi
devrim Portekiz monarşisini
ortadan kaldırdı ama devam
eden belirsizlik ortamı ve I.
Dünya Savaşı’nın neden olduğu
ekonomik sorunlar 28 Mayıs

1926’daki askeri darbeye zemin
hazırladı. Darbe sonucunda
iktidara gelen António de Oliveira
Salazar, Avrupa’nın en uzun
süre iktidarda kalan diktatörü
oldu. II. Dünya Savaşı’nda İttifak
Devletleri’ne yaptığı yardımlar
nedeniyle rejim ayakta kalmaya
devam etti. 1960’yı yıllarda
Afrika’daki sömürgelerde
başlayan bağımsızlık hareketleri

yönetimdeki rejimi zayıflattı.
1968 yılında Salazar yönetimden
ayrıldı ve yerine Marcelo
Caetano geçti. 25 Nisan 1974’te
“Karanfil Devrimi” olarak
bilinen kansız askeri darbe ile
Portekiz yeniden demokratik
rejime kavuşurken sömürgeler de
bağımsızlığını kazandı.
AB üyeliği kaderini
değiştirdi
1986 yılında Avrupa Topluluğu’na
katılmasının ardından giderek artan
bir şekilde hizmet sektörü odaklı
hale gelmiş olsa da Portekiz uzun
yıllar bir tarım ülkesi olarak bilindi.
Öyle ki 1960 yılında ülkenin
GSYİH’nin yüzde 24’ünü tarım
oluşturuyordu. 2015 yılında bu
oran sadece yüzde 2,4’e geriledi.

Bugün hizmet sektörü GSYİH’nin
yüzde 75,8’ini ve işgücünün
yüzde 68,1’ini oluşturmaktadır.
Portekiz’in coğrafik konumu da
hizmet sektörünün büyümesine
katkıda bulunmaktadır. Ilıman
Akdeniz iklimi ve geniş sahilleri
turizm sektörünün gelişmesini
sağlamaktadır.
Hizmet sektörüne yoğunlaşmanın
dışında, modernizasyon
sürecine giren üretimde kayda
değer değişiklikler yaşanmıştır.
Geleneksel üretim sektörleri büyük
oranda yerini daha fazla teknoloji
içeren ve ülke ekonomisinin
büyümesine katkıda bulunan
otomotiv ve oto yan sanayi,
elektronik, enerji, ilaç ve yeni
teknoloji gibi yeni sektörlere
bırakmıştır.

Ekonomik krizden etkilendi
1990’lı yıllarda ekonomik
politikaları daha çok AB’nin ortak
para politikaları doğrultusunda
belirlendi ve Ocak 1999’da
Portekiz Euro’nun kurucu ülkeleri
arasında yer aldı. Ancak,
düşük faiz oranları tüketici ve
iş güveninde bir dalgalanmaya
ve kredi, yatırım, tüketim ve
devlet vergi gelirlerinde bir
patlamaya yol açtı. Bu durum
hayali bir servet etkisi doğurdu.
Hükümet, kamu harcamalarını
ve yatırımlarını artırmaya devam
ederken en çok ihtiyaç duyulan
yapısal reformları erteleme yoluna
gitti. Bu koşullarda 2008 küresel
finans krizine yakalanan Portekiz,
krizden en fazla etkilenen Avrupa
ülkelerinden biri oldu.
Giresun Ticaret Borsası

Gündem

Krizin ardından AB ve IMF odaklı
bir destek programı başlatıldı.
2011 yılının Mayıs ayında Avrupa
Birliği maliye bakanları Portekiz
devletine milyarlık istikrar kredisi
ödenmesini kararlaştırdılar. Böylece
Portekiz, Yunanistan ve İrlanda’dan
sonra yardım şemsiyesine sığınan
üçüncü Euro ülkesi oldu. Portekiz
üç yıl sonra, 2014 yılının Mayıs
ayında yardım şemsiyesine terk etti.
Ekonomisi ilk kez büyümeye başladı.
Hükümet reform politikasına ara
verilmeyeceğini duyurdu.
Aynı zamanda devam eden bütçe
konsolidasyonu, kaynakların ticari
sektörlere transferi gibi birçok
unsur sürdürülebilir büyümeye katkı
sağladı.
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine
göre 2016 yılında ülke ekonomisi
hacimsel olarak yüzde 1,4 büyüme
kaydetti. Aynı zamanda sabit
sermaye oluşumu yüzde 3,7 artış
gösterdi.
İhracatın katkısıyla büyüyor
OECD tarafından Portekiz’in
ekonomik görünümüne ilişkin
yayınlanan değerlendirmede
Portekiz’de ekonomik büyümenin
iç talep ve ihracatın katkısıyla
2017 yılında yüzde 2,6, 2018 ve
2019 yıllarında yüzde 2,3 olarak
gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Portekiz’in temel ticaret ortaklarında
beklenenin üzerinde gerçekleşecek
bir iyileşmenin, öngörülenden daha
fazla ihracat ve yatırım artışına yol
açabileceği değerlendirilmektedir.
Özel yatırımların temel ihraç
pazarlarındaki büyüme artışı ile
desteklenmesi, 2018 yılında kamu
yatırımlarında daha güçlü büyüme
ile artması öngörülmektedir. Artan
ihracatın iç talepteki artışla birlikte
daha fazla ithalata yol açması
beklenmektedir.
OECD tarafından yapılan
değerlendirmede, maliye
politikası tutumunun 2018 ve
2019 yıllarında hafif genişletici
olacağı öngörülmekte olup, kamu
borcunun azaltılması gerekliliği
dikkate alınarak daha fazla bir
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mali genişlemeden kaçınılması
gerektiği, harcamaların ve vergilerin
kompozisyonunun ayarlanarak
maliye politikasının daha büyüme
dostu olmasının sağlanabileceği
belirtilmektedir. Özel sektörün
özellikle şirketlerin, son dört yılda
azalmış olmakla birlikte halen ağır
borç yüküne sahip olduğu, söz
konusu durumun zayıf karlılık ve
geri dönüşü olmayan kredilerden
yakınan bankacılık sisteminin
kırılganlığını artırdığı, olumsuz
ekonomik şoklara dayanma
kapasitesini azalttığının altı
çizilmektedir.
Söz konusu raporda, Portekiz’in
bütçe açığının GSYİH’ya oranı
2017, 2018 ve 2019 yıllarında
sırasıyla %-1,5; %-1 ve %-0,3
olarak; kamu borcunun GSYİH’ya
oranı %126,2; %123,5 ve %120,2
olarak öngörülmektedir.
Önemli yatırım fırsatları var
Türkiye ile Portekiz arasında
2000 yılında 275 milyon dolar

seviyesinde olan ticaret hacmi
2011 yılında 1 milyar dolar
barajını aştı. Ticaret hacmi 2016
yılında 1,3 milyar dolar seviyesine
ulaştı. 2017 yılının ilk 10 ayında
Portekiz’den ithalatımız 572 milyon
dolar seviyesinde olup, 2016 yılı
total ithalatımız 658 milyon dolar
seviyesindeydi. İhracat rakamları
incelendiğinde ise, 2017 yılının
ilk 10 ayında 663 milyon dolar
seviyesinde olan ihracatımızın
2016 yılında 651 milyon dolar
olarak gerçekleştiğini görüyoruz.
Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu
verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Mart
dönemi itibarıyla Türkiye, Portekiz’in
ihracatında yüzde 0,6 pay ile
19’uncu sırada, ithalatında yüzde
1,1’lik payla 13’üncü sırada yer
almaktadır.
Türkiye’nin Portekiz’e yönelik
ihracatında otomotiv sanayi ürünleri,
hazır giyim sektörünün ara girdisi
tekstil ürünleri, pamuk ipliği,
pamuklu dokuma ürünleri ve sentetik
iplikleri öne çıkıyor. Ayrıca demir

çelik ürünleri, beyaz eşyanın başını
çektiği dayanıklı tüketim malları
ile elektrikli makine ve cihazlar
ihracatta önemli yer tutuyor.
Türk yatırımcılar için Portekiz’de
gıda ürünleri, organik kimyasal
ürünler, plastik ham maddeleri,
beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri,
inşaat malzemeleri, tekstil ham
maddeleri ve ev tekstili, turizm,
müteahhitlik, enerji, lojistik, gemi
inşa, gayrimenkul, liman ve
madencilik sektörlerinde iş birliği ve
yatırım fırsatları bulunuyor.
Portekiz ayrıca madenler açısından
oldukça zengin bir ülke, dünyanın
en büyük mermer ihracatçılarından
birisi. Enerji konusunda dışa
bağımlı oldukları için son dönemde
rüzgar ve güneş enerjisi gibi
alternatif enerji kaynaklarına yatırım
yapıyorlar ve özellikle rüzgar
enerjisi alanında önemli gelişme
göstermiş durumdalar. Portekiz’de
enerji sektörünün 2020 yılına
kadar 121 bin kişiye iş olanağı
sağlaması öngörülüyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren Portekiz
firmalarının sayısı arttı

Bir Büyükelçi olarak başlıca
görevinin politik, diplomatik,
ticari ve kültürel tüm ikili ilişkileri
çeşitlendirmek ve derinleştirmek
olduğunu belirten Portekiz
Büyükelçisi Paula Leal da Silva,
“Görevim Portekiz’i Türkiye’ye
getirmek ve aynı şekilde
Türkiye’yi Portekiz’e götürmek”

dedi. Büyükelçi da Silva Mag
dergisine verdiği röportajda iki
ülke ilişkilerini değerlendirdi.
Ana görevlerinden birinin de
ticareti ve ikili ekonomik ilişkileri
güçlendirmek olduğunu vurgulayan
Büyükelçi, Türkiye’de faaliyet
gösteren Portekiz firmalarının
sayısının arttığını, 800 Portekiz
firmasının Türkiye’ye ihracat
yaptığını kaydetti. Da Silva, şu
görüşleri dile getirdi: “Türkiye ticari
ilişkilerimizde alıcı olarak 16.
sırada, satıcı olarak da 13. sırada.
Ticari anlamda konuşursak iki ülke
arasında oldukça uyumlu bir denge
var. Yıllık 1,3 milyar Euro ticaret
hacmimiz var ama elbette bu
rakamı daha yukarılara çekmeliyiz.
Bu yıl kurulması planlanan Ticaret
Komisyonu ülkelerimiz arasındaki

yakın iş birliği çerçevesiyle
meydana gelen bir komisyon.
Karşılıklı olarak hükümetler arası
düzenli zirvelerimiz var. Böylece
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz
de düzenli olarak yürüyor. Bu
tür ticaret komisyonları tabi her
zaman firmaların sorunlarının
üstesinden gelmesine, ilişkileri
geliştirmeye, ortaklıklar
oluşturmaya yarıyor. Aynı şekilde
iki ülke hükümetleri arasında
yüksek düzeyde politik zirveler
düzenliyoruz. Dolayısıyla, politik,
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz
düzenli olarak ilerliyor. Türk
insanının ve Portekiz insanının
birbirini sevmesi ve anlıyor
olması da ticarette iyi ilişkilerin
kurulmasında temel sebebi
oluşturuyor diye düşünüyorum.”

Giresun Ticaret Borsası

TURİZM

Şebinkarahisar’ın turizM
değerleri İstanbul’da tanıtıldı

İstanbul’da düzenlenen sempozyumda Şebinkarahisar’ın turizm imkanları masaya yatırıldı.
GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, turizmdeki hedefi öncelikle kitle turizmini çekebilmek olarak
açıkladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de mübadele turizmi önerisinde bulundu.

İstanbul Şebinkarahisar Sivil
Toplum Kuruluşları Platformu
tarafından İstanbul Sarıyer’deki
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
“Şebinkarahisar Sempozyumu”
gerçekleştirildi. Yurtiçinden
ve yurtdışından çok sayıda
uzman konuşmacının katıldığı
sempozyumda Şebinkarahisar
üzerinde birçok yönde yapılan
araştırmalara ilişkin bilgiler
paylaşıldı. İki gün süren
sempozyumunda ulaşım sorunu,
turizm yetersizliği ile öğrenci
sayılarında azalma, yüksekokulda
bölümlerin kapanmasının yanı sıra
ekonomi anlamında da önemli
konular gündeme getirildi.
Sempozyumun ikinci gününde
düzenlenen ve moderatörlüğünü
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
Dursun Özbek’in yaptığı panelde
ise “Şebinkarahisar’ın Turizm
Potansiyeli” tartışıldı. Panelin
konuşmacıları Turizmci Orhan
Üstündağ, Öğretmen Ünsal Çalık,
Şebinkarahisar İşadamları Derneği
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Başkanı Altan Güneş, Avukat
Hakan Özbay ve Giresun Turizm
Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB)
Müdürü Tamer Uzuner oldu.
Özbek’ten mübadele turizmi
önerisi
Özbek açış konuşmasında “Turizm
anlamında farkındalık yaratmak
amacındayız. Turizm, en eski
faaliyetlerden bir tanesi. Spor
da artık turizm konusu, Liglerde
devre aralarında takımların
kamp yapmak için gidebildiği
yerler” var dedi. Şebinkarahisar
için önemli tespitinin “Mübadele
Turizmi” olduğunu aktaran
Özbek, “Şebinkarahisar birçok
medeniyetlere ev sahipliği yapmış.
Birçok insan gelmiş geçmiş. Bunu
yeniden başlatmak mümkün
olabilir. En çok yakışan turizm türü
bu olabilir. Ben de düşüncelerimi
aktarmak istedim” şeklinde
konuştu.
Şebinkarahisar’ın tarihsel durumu
hakkında konuşma yapacak olan

Ünsal Çalık´a söz veren Dursun
Özbek’in, “Şebinkarahisar tarihi”
yerine “Galatasaray tarihi” demesi
salonda gülüşmelere ardından
da alkışa neden oldu. Ünsal
Çalık Şebinkarahisar’ın tarihini
anlatırken turizm konusunda
yapılması gerekenleri aktaran
turizmci Orhan Üstündağ yurt
içinde ve yurt dışında verdiği
örneklerle Şebinkarahisar´da
yapılabilecekleri anlattı.
GİRTAB’ın hedefi “kitle
turizmi”
Şebinkarahisar’ın çevresindeki
bölgenin odak noktasında
bulunduğunu belirten GİRTAB
Müdürü Tamer Uzuner, bu nedenle
ilçenin çok gelişmiş bir turizm
potansiyeline sahip olduğunu
vurguladı. Uzuner panelde
yaptığı konuşmada, “Biz ulusal tur
firmalarıyla bir pazarlama faaliyeti
yürüterek bu bölgeyi bir ana rota
olarak kullanmalarını talep ettik.
Şebinkarahisar ve Tamzara’yı son

2 yılda 50’ye yakın tur otobüsü
ziyaret etti. Bizim turizmdeki
hedefimiz öncelikle kitle turizmini
çekebilmek. Çünkü kitle turizmini
getirmenin pazarlama maliyetleri
çok daha düşük. Tur firmalarıyla
yapacağınız tanıtım ve pazarlama
faaliyetleri ile kitleyi getirmek daha
kolay. Kitle geldiğinde sosyal
medyada tanıtımlarını yapıyor,
gördüğü güzellikleri çevredeki
arkadaşlarına söylüyor ve gelen
1 tur otobüsü devamında 3-4 tur
otobüsün gelmesine vesile oluyor.
Bu manada da tur firmalarına
ciddi ehemmiyet veriyoruz” dedi.
Dünyanın en büyük 7. kalesi
Şebinkarahisar’ın turizm
anlamında da özel bir yeri
olduğunu söyleyen Uzuner,
“Şebinkarahisar kalesi yüzölçümü
bakımından dünyanın en büyük
yedinci kalesi; çok ciddi bir
değer ve dimdik ayakta duran
bir kale. Şebinkarahisar kalesine
çıkışı kolaylaştırmak gerekiyor.
Karadeniz’e kitle turizmi ile
getirdiğimiz turist grupları
genellikle 45 yaş ve üzerinde.
Ayrıca kısa zamanda mevcut
destinasyonları değerlendirmek
istiyorlar. Şebinkarahisar kalesi
ve Meryemana Manastırına
çıkışlar konusundan basit
ATV’lerle olabilir, güçlü golf
arabalarıyla olabilir. Oraya
gelen yolda yürümekte zorluk

çeken insanların basit bir şekilde
yukarıya çıkmalarını sağlayacak
çözümler üretmememiz gerekiyor.
Şebinkarahisar Kalesi’ne çıkan
insanın büyülenmeme şansı yok.
Fakat ulaşım zorlaştırıyor. Basit ve
ucuz maliyetli çözümler üretmek
gerekiyor” şeklinde konuştu.
“Mavigöl herkesin dilinde”
Giresun turizminin kilidinin
Şebinkarahisar olduğunu
belirten Uzuner konuşmasında şu
ifadeleri kullandı: “2016 yılında
tur firmalarının Karadeniz’e
inen rotalarıyla ciddi bir
çalışma yaptık. Biz şimdi İran
pazarına çalışıyoruz. İran
pazarına Şebinkarahisar rotasını
önerdiğimizde çok olumlu
dönüşler aldık. ‘Bizim geldiğimiz

rota üzerinde sahile inene kadar
hiçbir destinasyon yok’ diyorlar
ama Şebinkarahisar’dan sahile
indiğinde Şebinkarahisar’ı var,
Avutmuş’u var Tamzara’sı var,
yine Birliğimiz tarafından turizme
kazandırılan Mavigöl var ki şuan
herkesin dilinde. Kuzalan Tabiat
Parkı devamında da Kümbet
ve Kulakkaya yaylaları var,
ardından Kök Evi gibi harika bir
destinasyona uğrayıp ardından
il merkezine inecek burada da
Giresun Adası, Kalesi ve tarihi
yerleri gibi birçok destinasyonu
görme şansı var. Bu manada
Şebinkarahisar o kadar odak bir
noktada ki Giresun turizminin
aslında kilidi. Bu sayede turistleri
Şebinkarahisar’dan sahile
indirmemiz ya da Giresun’dan
Şebinkarahisar rotası ile
göndermemiz mümkün.”
Sergi ve konser büyük ilgi
gördü
Öte yandan, Şebinkarahisar
Sempozyumu çerçevesinde,
kültür ve sanat eserleri de
sergilendi. Ebru sanatçısı
Kamuran İşcan, Ressam Himmet
Gümrah, Yazar Ünsal Çalık,
fotoğraf sanatçısı ve gazeteci
Ahmet Yeles sempozyumda
eserlerini sergilediler. Nesli ve
Oktay Sevinç çiftinin verdiği
konser de katılımcılardan büyük
ilgi gördü.
Giresun Ticaret Borsası
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Dünya Mirası “Kuşdili Kültürü”
panelde tartışıldı
Görele’de gerçekleştirilen panelde Kuşdili’nin önemli bir turizm malzemesi olduğunu belirtildi
ve bu değerin yöre ekonomisine kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.
Giresun Üniversitesi Karadeniz
Kültür Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile Kuşdilini Tanıtma Kültür
ve Turizm Derneği işbirliğiyle
Giresun Üniversitesi Görele
Uygulamalı Bilimler Yüksek
Okulu konferans salonunda
“Kuşdili Kültürü” konulu bir panel
düzenlendi.
2 Ocak’ta gerçekleştirilen paneli
Karadeniz Kültür Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Hayrettin Karadeniz
yönetti. Panele Giresun Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Musa Genç, Fen Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Akif Korkmaz, Emekli
Edebiyat Öğretmeni Araştırmacı
Yazar Hayrettin Günay ve Kuşdili
Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği
Başkanı Şeref Köçek konuşmacı
olarak katıldılar.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif
Korkmaz Kuşdiliyle nasıl tanıştığını
ve düzenlenen festivallerle ilgili
izlenimlerini anlattı. Kuşdilinin
2017 yılında UNESCO tarafından
koruma altına alındığına dikkat
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çeken Korkmaz, bu kararı çok
önemsediklerini ifade etti.
Emekli Edebiyat Öğretmeni
Hayretin Günay ise kuşdilini
teknik özelliklerini ortaya koyan
bir konuşma yaptı. Kuşdili ile
konuşanların beynin iki lobunu
da kullandıklarına dikkat çeken
Hayrettin Günay özellikle yöresel
kelimelerden kurulu cümleler
oluşturulduğunu, cümlelerin
bazı bölümlerinin algılamayla

tamamlandığına işaret etti. Kuşdili
Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği
Başkanı Şeref Köçek ise Kuşdili’nin
UNESCO’ya alınma sürecini anlattı.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Musa Genç ise Kuşdili’nin önemli
bir turizm malzemesi olduğunu
vurgulayarak bu değerin yöre
ekonomisine kazandırılmasının
önemine dikkat çekti. Bu amaca
yönelik projeler üretilmesi
gerektiğinin altını çizen Dekan Musa
Genç, bu bölgede uygulanacak
turizm modelinin eko turizm
olduğunu vurguladı. Mayıs-Eylül
ayını kapsayan dönemde gruplar
halinde özellikle yabancı turistlerin
Kuşköy’e getirilmesini, bunların
köylüler tarafından konuk edilmesini
veya restore edilecek bir köy evinde
ağırlanmasını ve köy yaşamıyla iç
içe bir yaşam sunulmasını önerdi.
Panele Kuşköy’den gelen
köylüler panele katılanları ıslıkla
selamlayarak kuşdiliyle “Hoş
geldiniz” dediler. Program panele
katılan konuşmacılara verilen
teşekkür belgesinin ardından çekilen
toplu resimle sona erdi.

Mavi Göl 300 bin turistle rekor kırdı

Dereli ilçesinde doğal sodadan oluşan Mavi Göl’ü geçen yılın ilk 10 ayında 300 bin yerli ve
yabancı turist ziyaret etti.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet
Birliği (GİRTAB) verilerine göre
2017’nin ilk 10 ayında Mavi
Göl’ü 300 bin turist ziyaret etti.
Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal
Belde Belediye Başkanı Abdullah
Önal, “2 yıl önce başlatılan
çalışmalar doğrultusunda turizme
kazandırılan Mavi Göl, Türkiye’de
herkes tarafından bilinen bir
yer haline geldi. Dünyanın ve
Türkiye’nin birçok yerinden gelen
ziyaretçiler büyük bir hayranlıkla
burada bu güzel doğa harikasını
izliyorlar, dileyenler ise sodalı
gölde yüzmenin keyfini çıkartıyor’
dedi.
GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner ise,
Dereli ilçesinde bir lisede müdür
olarak görev yapan Zekeriya
Karakayalı’nın GİRTAB’a sunduğu
proje ile turizme kazandırılan
Mavi Göl’ün ilk yıllarda
beklenilenin üstünde bir artışla
ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Her geçen gün Giresun’da
turizmin bir adım daha ileriye
gittiğini belirten Uzuner, “Yeşil
ile mavinin buluştuğu bu güzel
Karadeniz şehrinde her geçen
gün yeni bir doğa harikasıyla
karşılaşıyoruz. Kuzalan Tabiat
Parkı, Yedi Değirmenler Tabiat
Parkı, Koçkayası, Kümbeti, Bektaş
Yaylası, Kulakkaya, Giresun’un
Uzungöl’ü, Gölyanı Yaylası ve
daha birçok destinasyonu ile
Giresun artık tam bir turizm şehri
haline gelmiştir. Çalışmalarımız
her geçen gün yeni projeler ile
devam ediyor. Bu yıl yaklaşık
300 bin yerli ve yabancı turistimiz
sadece Mavi Göl’ü görmek için
ilimize geldi. Mavi Göl’ü görmeye
gelen ziyaretçilerimiz tabiat
parklarımızı ve yaylalarımızı
da görme fırsatını yakaladı. Biz
inanıyoruz ki bu sayı her geçen
gün daha da artacaktır” ifadelerini
kullandı.
Giresun Ticaret Borsası
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Giresun Üniversitesi
“onur ödülleri” verildi
Giresun Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez verilen onur ödüllerine UEFA Onursal Üyesi
Şenes Erzik, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yeşil Giresun Belediyespor Başkanı Kerim
Aksu, Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ ve gazeteci Haldun Domaç layık görüldü.
Giresun Üniversitesi
tarafından Türk sporuna
büyük emek vermiş,
ulusal ve uluslararası
alanda önemli görevler
üstlenmiş isimlere bu yıl
ilk kez verilen “Onur
Ödülleri”, 20 Aralık 2017
Çarşamba günü, GRÜ
Şehit Ömer Halisdemir
Konferans salonunda
düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Gecede
UEFA Onursal Üyesi
Şenes Erzik, Galatasaray
Spor Kulübü Başkanı
Dursun Özbek, Yeşil
Giresun Belediyespor
Kulübü Başkanı ve Giresun
Belediye Başkanı Kerim
Aksu, Giresunspor Başkanı
Mustafa Temel Bozbağ
ve gazeteci Haldun
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Domaç onur ödülüne
layık görüldü. GRÜ
Rektörü Prof. Dr. Cevdet
Coşkun, son iki yıldır
açıklanan tüm bilimsel ve
akademik sıralamalarda
Giresun Üniversitesi’nin

yükselişte olduğunu
belirterek bilimsel ve
akademik faaliyetlerin
yanı sıra spor, sanat
ve sosyal etkinlikleri de
önemseyen bir üniversite
olduklarını vurguladı.

Giresun Üniversitesinin
geçtiğimiz yıl katıldığı 18
müsabakanın 14’ünde
kürsüye çıkma başarısını
gösterdiğini belirten
Coşkun yeni yapılacak
Spor Bilimleri Fakültesi ve
spor kompleksleriyle bu
başarıların artacağına
inandığını belirtti.
UEFA’da en uzun
görev rekoru Erzik’in
Programda ilk ödül,
bir dönem UEFA 1.
Başkan Vekilliği yapan
ve halen UEFA Onursal
Üyesi Şenes Erzik’e
verildi. “Her şey Zeytinlik
Mahallesindeki eski bir
evde başladı” diyerek,
sözlerine başlayan Şenes
Erzik, çocukluğu ve

gençliğiyle ilgili anılarını
paylaştı. UEFA’da 33 yıllık
bir görev rekoru olduğunu,
yönetim kurulunda da
24 yıl görev yaptığını
ifade eden Şenes Erzik’e
ödülünü, Giresun Vali
Vekili Niyazi Ulugölge
takdim etti.
Programın bir diğer onur
konuğu olan Galatasaray
Spor Kulübü Başkanı
Dursun Özbek de
Galatasaray’ın kendisi
için önemli bir misyon

olduğunu belitti ve “Konu
spor olunca benim için
önemli olan Galatasaray”
dedi. Özbek şöyle
devam etti: “Bu kulübün
temelinde 500 yıllık bir
kültürün getirdiği değerler
var. Galatasaray Lisesi,
Osmanlı döneminde
devlet adamı yetiştiren
en önemli okullardan
biridir. Galatasaray;
aynı zamanda ülkeye
sporu getiren kurumdur.
Dolayısıyla aklınıza hangi

spor gelirse başlangıç
noktası Galatasaray
Lisesi’dir.”
Galatasaray Kulübü
Başkanı olmanın kendisi
için büyük bir onur
olduğunu dile getiren
Dursun Özbek, bir
Giresunlu olarak bu
onuru Giresunlularla
paylaşmanın ayrıca
kendisini mutlu ettiğini
söyledi. Konuşmasından
sonra Özbek’in ödülünü
GRÜ Rektörü Prof. Dr.
Cevdet Coşkun takdim etti.
Yeşil Giresun Belediyespor
Kulübü Başkanı olarak
ödül alan Belediye
Başkanı Kerim Aksu ise
amatör olarak futbol
oynamasına ve basketbol
dışında birçok spor
branşıyla uğraşmasına
rağmen basketbol
kulübü başkanlığını
yapmasını esprili bir
şekilde ifade etti. Aksu’ya
ödülünü, Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mustafa Türkmen
takdim etti. Giresunspor
Başkanı Mustafa Temel
Bozbağ da onur ödülüne
layık görülmesinden

dolayı büyük mutluluk
duyduğunu dile getirdi.
Giresunspor’un her
kademesinde görev
aldığını, sevinçlerini
ve üzüntülerini bütün
camiayla birlikte
yaşadıklarını söyleyen
Bozbağ, ödülünü yönetim
kurulu üyeleri, aileleri ve
Giresunspor adına aldığını
ifade etti. En büyük
amaçlarının Süper Lige
çıkmak olduğunu söyleyen
Bozbağ’a ödülünü Rektör
Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa Cin takdim etti.
Giresunlu gazeteci ve spor
adamı Haldun Domaç,
bu şehrin evladı olmanın
büyük bir onur olduğunu
vurguladı. Domaç ödülünü
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Serkan Soylu’dan aldı.
Onur ödüllerinden
ardından, Giresun
Üniversitesi formasıyla
çeşitli spor dallarında
takım ve bireysel dallarda
dereceye giren öğrenciler
ödüllerini aldılar. Büyük
katılımla gerçekleşen 1.
Onur Ödülleri töreni, toplu
fotoğraf çekimi ile sona
erdi.

Şenez Erzik’i
Duygulandıran Resim
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk,
Türkiye Futbol Federasyonu ve FİFA Onursal
üyesi Şenez Erzik’e Giresun’da doğduğu
evin resmini hediye etti. Hediye karşısında
duygulanan Erzik, “Hayatımın en şaşırtıcı ve en
anlamlı ziyaretlerinden ve hediyelerinden birisi
oldu” dedi. Sanat ve sporun toplumu, ülkeyi,
milletleri birleştirdiğini, sanata değer verilmesi
gerektiğini belirten Erzik, doğduğu şehrin
milletvekilinin sanatçı olmasından duyduğunu
memnuniyeti dile getirdi. Erzik, “Giresun’un
turizm potansiyeli anlamında çok güzel bir
yer olduğunu düşünüyorum. Herkesi Giresun’u
görmeye devam ediyorum” dedi.

Giresun Ticaret Borsası
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Giresunspor Süper Lig yolunda
ilerliyor
TFF Birinci Lig’de ilk yarıyı 30 puanda tamamlayan Giresunspor, ikinci yarı öncesinde
Süper Lig umutlarını sürdürdü.
TFF 1. Lig’de şampiyonluk
mücadelesi veren Akın
Çorap Giresunspor, ilk
devreyi 34 puanlı lider
MKE Ankaragücü’nün
sadece 4 puan gerisinde
30 puanla tamamladı.
Yeşil-Beyazlılar, ilk
yarıdaki 17 maçta; 8
galibiyet, 6 beraberlik,
3 mağlubiyet aldı. Rakip
filelere toplamda 25 gol
gönderen Çotanaklar,
kendi kalesinde 15 gol
gördü.İç sahada 9 maça
çıkan Giresunspor, bu
maçlarda 5 galibiyet,
2 beraberlik ve 2
mağlubiyetle 17 puan
topladı. Çotanaklar kendi
evinde 14 gol atıp, 6 gol
yedi. Yeşil Beyazlılar,
deplasmanda oynadığı 8
maçta ise; 3 galibiyet, 4
beraberlik ve 1 yenilgiye
13 puan topladı.

Giresunspor bu maçlarda
11 gol atıp, 9 gol yedi.
En golcü isim Sinan
Özkan
Ligin ilk devresinde 25
gol atan Akın Çorap
Giresunspor’da, takımın
en golcü ismi 5 golle
Sinan Özkan oldu.

Sinan Özkan’dan sonra
Çotanakların en golcü
oyuncuları 4’er golle
Maurice Junior Dale,
Dmytro Korkishko ve
Mehmet Akyüz oldu.
Boubacar Dialiba
Diabang (2), Panajotis
Dimitriadis (2), Aykut
Demir (1), Çağlar Birinci
(1), Fatih Atik (1), Recep
Aydın (1) golle takımına
katkı sağladı. TFF Birinci
Lig’de sezon sonunda ilk
iki takım doğrudan Süper
Lig’e yükselecek, 3, 4, 5
ve 6. Sırada yer alacak
takımlar ise play-off
oynayacak. Play-off’tan
bir ekip daha adını Süper
Lig’e yazdıracak.
“Hedefe emin
adımlarla ilerliyoruz”
İlk yarılı değerlendiren
Giresunspor Kulübü
Başkanı Mustafa
Bozbağ, bu sezon
Giresunluların 40 yıllık
Süper Lig özlemini
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dindirmek istediklerini
söyledi. Bozbağ, “Biz
bu sezon Süper Lig’i
hedefliyoruz, şu an
için de iyi gidiyoruz.
İnşallah yeni sezondaki
maçlarımızı Süper
Ligde ve yeni statta
oynarız” dedi. Bozbağ,
şu görüşleri dile getirdi:
“Şehrini· sevmek hiçbir
şeye benzemez. Bütün
sevgiler kendilerine
has hususiyetler taşır.
Hepimiz şehrimizi·
çok seviyoruz. Çünkü
sevilmeye layık bir kentte
yaşıyoruz ve şehrimiz
için önemli bir mücadele
veriyoruz. Milyon dolarlık
kulüpler arasınada
örnek gösterilen Giresun
şehrinin takımının
başarısı için mücadele
ediyoruz. Sonuna kadar
da mücadele edeceğiz.
Giresun halkının 40 yıllık
Süper Lig özlemine son
verme hedefinde emin
adımlar ilerliyoruz.”

Çotanak Stadı hızla yükseliyor

Giresun’da olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası, otopark alanı ile 40
mağazadan oluşan 120 bin metrekarelik kompleks içerisinde yer alan Çotanak Stadı
yükselmeye devam ediyor.
Giresun’da yapımına
başlanılan 22 bin
28 seyirci kapasiteli
Çotanak Stadı yüzde 35
oranında tamamlanarak
yükselmeye devam
ediyor. Başbakanlık
Toplu Konut İdaresince
(TOKİ) Aksu mevkisinde
temeli atılan spor
kompleksinde, Çotanak
Stadı’nın yanı sıra
bin seyirci kapasiteli
olimpik yüzme havuzu,
spor salonu, antrenman
sahası, otopark alanı
ile 40 mağaza yer
alacak. Stadyumda ise
84 protokol, bin 413
VIP ve loca, 75 engelli
seyirci, 76 basın, 20
bin 380 standart seyirci
olmak üzere toplam 22
bin 28 koltuk yer alırken,
bir protokol, 48 standart
olmak üzere bünyesinde
tuvalet ve mutfak
bulunduran 49 da seyirci
locası bulunuyor.
Kamuoyunda
sporseverlerde heyecan
oluşturulan stadyumun
inşaatının 2018 yılı
Haziran ayı içerisinde
tamamlanması
planlanıyor. TOKİ
konutları, Eğitim ve
Araştırma Hastanesi gibi
yapılarla kentin yeni
cazibe merkezi olması
beklenen bölgedeki spor
kompleksi, mağazaları
ve sosyal alanlarıyla
da vatandaşların
ihtiyaçlarına cevap
verebilecek.
Giresun Valisi Harun
Sarıfakıoğulları, yaptığı

açıklamada, 22 bin
28 seyirci kapasiteli
stat inşaatının hızla
devam ettiğini söyledi.
Projenin 2018 yılı
haziran ayı içerisinde
tamamlanmasının
planlandığını aktaran
Sarıfakıoğulları,
“Stadyumun yaklaşık
yüzde 35’lik kısmı
tamamlanmış durumda.
Temel seviyesi yüzde
85’ler düzeyinde bitmiş,
yine ince yapıya ilişkin

de yüzde 10 civarında
imalat yapılmış vaziyette”
dedi.
Sarıfakıoğulları, 789
araçlık otoparka sahip
olacak stadyumda 27
de mağaza yer alacağı
bilgisini vererek, stat
çevresinde antrenman
sahaları da olacağını
kaydetti. Gelecek
futbol sezonu açılışı
öncesinde Akın Çorap
Giresunspor’un yeni
stadını kullanmasını

arzuladıklarını ifade eden
Sarıfakıoğulları, inşaatın
tamamlanmasıyla Giresun
halkının modern bir
statta maç izleme keyfine
erişeceğini belirtti. Stadın
yanı sıra olimpik yüzme
havuzunun inşaatının da
devam ettiğini aktaran
Sarıfakıoğulları, havuzun
kaba yapısının yüzde 65
oranında tamamlandığını
belirtti.
Harun Sarıfakıoğulları,
stat ve çevresinde
yapılacak olimpik
havuzun gençlerin,
çocukların ve yetişkinlerin
kullanacağını dile
getirerek, “Bu sportif
anlamda yeni gençlerin
yetişmesine de
vesile olacaktır diye
düşünüyorum. Bu konuda
emeği geçen herkese
de minnet ifadelerimi
belirtmek isterim.” diye
konuştu.
Giresun Ticaret Borsası

mutfak

Pabucaki
Hazırlanışı:
Patlıcanları uzunlamasına ortadan ikiye kesip 30 dakika tuzlu suda bekletin ve süzün. Süzdüğünüz patlıcanların içindeki çekirdekli kısmını bir kaşık yardımıyla oyup çıkarın. Çıkardığınız patlıcan içini güzelce
kıyın. İçlerini boşalttığınız patlıcanları yağladığınız bir fırın tepsisine yan yana dizin. Soğanı rendeleyin ve
fındık yağı ile bir tencerede öldürün. Patlıcanların içini de ekleyin. Patlıcan ve soğanlar öldükten sonra
küçük küçük doğradığınız domatesleri, beyaz peyniri, lor peynirini, şekeri ve tuzu da ekleyin ve 5 dakika
pişirdikten sonra ateşten alın. Pişen iç malzemeyi bir kasede çırptığınız yumurta ile karıştırın. Yumurtalı
iç malzemesini tepsiye dizdiğiniz patlıcanların üzerine paylaştırın. Defne yapraklarını patlıcanların üzerine
dizdikten sonra üzerine birer tutam un serpiştirin ve önceden 180 dereceye ısıttığınız fırında 15 dakika
pişirin. Fesleğen yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Malzemeler:
• 4 adet iri pat
lıcan
• 1 adet soğan
• 50 gr. beyaz
peynir
• 1 çay bardağ
ı fındık yağı
• 4 adet domat
es
• 1 kahve finca
nı lor peyniri
• 1 tatlı kaşığı
tozşeker
• 1 adet yumu
rta
• 3 adet defne
yaprağı
• Tuz
• Un
• Taze Fesleğen
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Fındıklı kereviz reçeli
Hazırlanışı:
Kerevizleri soyup tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Kararmasınlar diye üzerine yarım limon suyu sıkın.
Orta boy bir tencereye 4 bardak sıcak suyu koyun ve kaynar kaynamaz kerevizleri içine atıp karıştırın.
Orta ısılı ateşte en az 5 dakika pişirin. Böylece kereviz biraz yumuşayıp diriliğini kaybedecektir. 5 dakika
sonra şekeri ekleyip ocağın altını kısın. Sık sık karıştırarak 5 dakika pişirip ocağın altını orta ateşe getirin.
Bu şekilde 25 dakika kaynatın. Fındıkları, vanilya ve ikiye bölünmüş üzümleri ekleyin. Limon tuzunu da
katın. Ocağın altını hafif kısın ve 10-12 dakika daha reçeli kaynatın. Oldukça koyulaşıp kıvam alan reçeli
sıcakken bir kavanoza doldurup ağzını sıkıca kapayıp ters çevirin. Ertesi gün tekrar düz çevirip, karanlık ve
soğuk bir yerde saklayın.

Malzemeler:
• 2 adet iri bo
y kereviz
• 4 su bardağ
ı sıcak su
• 3,5 su bard
ağı toz şeker
• 2 yemek ka
şığı çekirdeksi
z üzüm
• 2 su bardağ
ı iri çekilmiş v
e
kavrulmuş fın
dık
• 1 adet çubu
k vanilya
• 1 çay kaşığ
ı limon tuzu

Giresun Ticaret Borsası
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Fındık kaplı esmer pilavlı somon
Hazırlanışı:
Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Somonları yağlı kağıt yerleştirdiğiniz fırın tepsisine koyun. Baharat
karışımını fındık unu (ya da isterseniz çok ince kıyılmış fındık) birleştirin. Yeni karışım ile somon filetolarını
kapladıktan sonra fırına yerleştirin. Sadece 8 dakika fırında pişirin. Somon pişirirken, derin bir tavaya yağ
koyun ve soğanı ve tarçını ekleyip çevirin. güzel renk alana kadar karıştırın. Kabak ve havuç ekleyin ve 2
dakika daha pişirin. Tavadan soğanı çıkarın ve haşlanmış kahverengi pirinci ekleyin. Tavadakilerin birbirine geçmesini sağlamak için biraz da pişirin. Kıyılmış pancarları bir miktar su ile birlikte tavaya ekleyin, 1
limonun yarısını sıkın. Küçük bir kapta, tahin, yoğurt ve 1 çorba kaşığı suyu karıştırın, limonun diğer yarısını sıkın. Hazırladığınız kabak ve havuçlu pilavın üzerine somonları yerleştirin ve tahinli sos ile süsleyerek
servis yapın. (Yen Zelanda mutfağından alınmıştır)

Malzemeler:
• 4 küçük som
on fileto, deri
si
çıkarılmış
• 4 tatlı kaşığ
ı tuzlu bahara
t karışımı
• 3 fincan ha
şlanmış kahve
rengi
pirinç
• 2 çubuk Ta
rçın
• 1 su bardağ
ı fındık unu
• 1 adet soğa
n
• 3 su bardağ
ı rendelenmiş
kabak ve
havuç
• 6 fincan kıy
ılmış pancar
• 1 adet Limo
n
• 1 çorba kaşı
ğı tahin
• 2 kaşık yağ
sız yoğurt
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Fındıklı Patates Graten
Hazırlanışı:
Patatesleri uzunlamasına dörde bölün, kararmalarını önlemek için su dolu bir kaba atın. Patatesleri
tuzlu kaynar suda 15-20 dakika haşlayın, çıkarın, soğuk sudan geçirin ve süzülmeye bırakın. Domatesleri yıkayın ve ortadan kesin. Jambonu şeritler halinde kesin. Fırın kalıbını yağlayın, patatesleri dizin,
üzerine jambonları dağıtın. Peyniri küp halinde doğrayın. Kremayı yumurta sarısı ile çırpın, karabiber
ve toz hintcevizi ile tatlandırın. Peynir küplerini karıştırın. Bu karışımı sebzelerin üzerine dökün. En üstüne domatesleri dizin, fındıkları serpiştirin. Önceden 200 dereceye ısıttığınız fırında grateni yaklaşık
40 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.

Malz
emel
er:
• 1 ki
lo iri
patat
• tuz,
es,
• 10 k
ok
• 200 teyl doma
tesi,
g jam
bon,
• 250
g gor
gonzo
• 150
la pey
g kre
niri,
ma,
• 2 yu
murta
sarısı
• kara
,
biber
,
• tozh
int
• 2 ço cevizi,
rba k
aşığı
çekilm
iş fınd
ık

Giresun Ticaret Borsası
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FıNDıKLı LORLU HAMSI
Hazırlanışı:
Fırını 200 derecede ısıtın. Hamsilerin kılçıklarını çıkartarak kelebek filetolarını alın. Soğuk suyla iyice yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın. Bir tencerede pazı yapraklarını kaynamakta olan tuzlu suda yumuşayıncaya
kadar bekletin. Pazıların saplarını ve kalın damarlarını keserek ayıklayın. Taze soğanları ve maydanozu
ince ince kıyıp geniş bir kaseye alın. Fındığı yumurta beyazını kişnişi lor peynirinin zeytinyağını ve yeteri
kadar tuz ilave edip karıştırın. Pazı yapraklarını 1 adet fileto ile yerleştirip arasına yumurtalı karışımı yayın
üstüne de diğer filetoyu yerleştirip rulo şeklinde sarın. Ruloların aralarında boşluk kalmayacak şekilde fırın
tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla zeytinyağı sürün ve ince dilimlenmiş limonu yerleştirin. Tepsinin üstünü
alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Malzemeler:
• 400 gram h
amsi yaprak p
azı
• 4 adet taze
soğan
• 1 demet ma
ydanoz
• 2 adet alaca
turp ince dilim
lenmiş
• 3 yemek ka
şığı zeytinyağ
ı
• 150 gram fı
ndık
• 200 gram lo
r peyniri
• 2 adet yum
urta beyazı
• Yarım çay k
aşığı kişniş
• 1 adet limo
n
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Fındıklı Kinoa Bar Tarifi
Hazırlanışı:
Hafifçe yağladığınız fırın tepsisine kinoa ve yulaf ezmesini alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında
yaklaşık 8 dakika tutun. Fırından çıkarttığınız yulaf ezmesi ve kinoa karışımını büyük bir kaseye alın ve
içine rendelenmiş hindistancevizi, fındık ve kayısı ekleyin. Orta boy bir sos tenceresine; fıstık ezmesi,
bal, sıvı yağ, esmer şeker ve tuzu ekleyerek kaynama noktasına getirin. Fıstık ezmeli sos ile kinoalı
karışımı güzelce karıştırarak bir araya getirin. Karışımı fırın tepsisine yayın. 180 derecede, yaklaşık
20 dakika fırınlayın. Fırından çıkarttığınız enerji barını 2 saat soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra
dilimleyerek afiyetle tüketin.
•

•

Malz
emel
er:
• 1 su
barda
ğı
• 1 su
barda kinoa
ğı yul
• 1/2
af ezm
su ba
e
rdağı
hindis
iri kıy si
tance
ılmış
vizi
• 1 su
barda
ğı do
fındık
ğranm
ış
• 1 su
barda
ğı inc
kuru
e kes
kayıs
ilmiş
ı
• 1/2
su ba
rdağı
• 1/4
fıstık
çay k
ezme
aşığı
• 1 ye
si
tuz
mek k
aşığı
• 9 ça
zeytin
y kaş
y
ığı es
mer ş ağı
eker

Giresun Ticaret Borsası

MAKALE

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

GÖRELE SALI PAZARINDA KUŞDİLİ
Cam biblo gibi muntazam
şimşir kaşıklar
Minik keser cevizli koz helva
teknesinde
Peştamallı kadınlar Görele
Salı pazarında
Beli bağlı kökleri beyaz,
sapları maviden mora çalan
pancarlar
Elma dolu şelekler süt
bakraçları ve yoğurt
külekleri dizili
Sokağa bakan ahşap
camekânlar belden yukarda
Notası ve ses dalgalarında
serçe soluk kâğıt afişte
Bin dokuz yüz doksan yedi
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Şenlikten Festivale: Kuşdili afişini
gördüğümde Almanya’da lisansüstü eğitime ara vermek durumunda
kalmış, Giresun’a dönmüştüm. İki bin
beş yazı başında Ankara’dan gelip
hafızamda yer tutmuş bu Kuşdili’nin
peşine düştüm.
Çanakçı’yı dolmuşla geçip
Karabörk’e misafir oldum. O gün
seherde kuşların nasıl öttüğünü
kaydetmiştim. Kuşköyü beldeye çok
yakındı, ama henüz şenliğe yetecek
yollar ve tören alanı yapılmamıştı.
Hamdi Dede’nin Mobil şirketine
yaptırttığı Kuşköyü Okulu’na uzaktan
bakmak durumundaydım.
Şenlik halk dansları gösterisi ve televizyonlarda gördüğümüz Karadenizli
sanatçılarından konserlerle devam
etti. Panayır pazarı Karabörk kasabası o gün alışveriş ve tüketim cennetine
döndü.
Beldenin tek caddesini turladım.
Mezarlıklar, akşamında kemençe
sesiyle şenlenmiş kahvehaneler,
kolan çorap ve kaşık satan yaşlılar,
altın renginde sade pidelerin dizildiği
fırınlarla Karabörk canlıydı.
Ana gösteri ıslık yarışlarında oldu.
Kadın, erkek, yetişkinler ve çocuklar kategorilerinde derece alanlar
yerli ve ulusal ajanslara ıslık pozları
verdiler.
Karadeniz turuyla beldeye şenliğe
katılan Alman turistlerin bulunduğu

kafilenin ve törensel giysileriyle
Ağasar Çepnilerini de fotoğrafladım.
O gidemediğim şenlik, Görele
pazarındaki afişte gördüğümde ilki
yapılıyordu. Üzerinden yıllar geçmiş,
kasabalıların aradığı kalabalıklar
gelmiş olmalıydı.
Hoca dediler biliyor musun, şenlik ve
kuşdili nereden nasıl doğdu? Hamdi
Dede diye ücretli bir öğretmen buna
sebep oldu. Köyümüze okul yaptırtmak için Mobil şirketine başvurmuş.
Onun bu girişimiyle öğrenciler merekte okumaktan kurtuldu. Bu esnada
köyde duydukları ıslık konuşmaları,
Mobil mühendislerinin dikkatini çekmiş, medyaya haber olmuştu.
Hamdi Dedeyi o gün Karabörk’te
buldum. Epeyi anlattı, okul inşaatından çıkan kuşdili olgusunu konuştuk.
Görüntülü kayıt aldım. Bir daha
buralara gelip Hamdi öğretmenle çalışamadık. Yolu bile bulunmayan köy
okulu, kuşdili, Karabörk’te tanık olduğum insan hikâyeleri garip kaldılar.
Yirminci yılı gelmeden Ankara DTCF
lisansüstü “uzaktan öğrencimin” çalışacağı şenliği izlemeye gittim. Şenlik
çoktan festivale dönüşmüştü. Okul’a
yol inmiş, Köy’ün yolu beton yapılmış, Köy’de kahvehaneler açılmış,
Çanakçı Deresi’nin karşısındaki okula
kavuşmak için köprü yapılmış...
Köylü oldukça memnun, halk oyunu
İstanbullu kızlardan, ithal... Konsere

ise dayanamadım. Islık gösterisini
bile beklemedim. Görele kaymaklı
dondurması dışında her şey fabrikasyon çarkında öğütülmüştü.
Şenlik bitmiş, yerine festival gelmiş; o bile tükenmekteydi. Yığınlar
Kuşköyü’ne doluyor, hareketli bir gün
yaşanıyordu. Hem ıslıkla konuşma
hem Hamdi Dede’nin mirasına zarar
veriliyordu. Kültürel miras yığınlar için
talan ediliyordu farkında olmaksızın.
Taş duvarlı eski okulun bahçesine
betondan büyücek bir bina kondurulmuştu.
Kesme kara taştan yapılmış Kuşköyü
İlkokulu binası yerinde. İyi şeylerden
ikincisi de ıslık çalma geleneği halk
eğitim kursu ile yaşatılıyordu.
Kuşdili’nden Islık Diline: Islık kelimelerdeki frekansın yeterli olmadığı,
insan kulağının işitebileceği 10001400 arasında en düşük frekansa
yakındır. Bu yüzden konuşmanın,
bağırmanın çağırmanın ve hatta
çığlığın yetişemeyeceği mesafelere ve
gürültülü ortamlarda ıslıkla anlaşmak

mümkündür.
Yörede ilk çalışmayı yapan dilbilimcilerden Ö. Başkan’a göre kuşdili,
normal bir dil sayılamaz, ancak
ıslıkla üretilen Türkçe sözcüklerin
yozlaştırılmasıyla sözlü bir dil elde
edilmektedir. Köydeki adıyla kuşdili,
yörede anlaşmayı ıslıkla sağlayan bir
ıslıkça ya da ıslık dilidir.
Çanakçı deresinin parçaladığı sarp
yamaçlarda köylülerin ihtiyaçlarını
karşılayan özel bir dildir. Yapısı ve
kullanılışı ile ses üç ünlü (i-ö-o) ve
(f-ç-k) ünsüzden oluştuğu için güdüktür. Nota sistemi gibi çalışmaktadır.
Köylülerin konuştuğu ve bildiği Türkçe
tüm sesleri, ıslıkla bu altı ses grubuyla
çıkarmaktadır.
Yine Türkçe sözcük ve sentaks yapısına bağımlı işlemektedir. Gerektiğinde
köylülerin iletişim ihtiyaçlarını
karşılar. Bu son asırda Karabörk ve
Kuşköyü’ün şartlarından bu köy halkı
içinden ortaya çıkmıştır. Bu iki köyde
insanlar yaşamaya, bahçeler ve
tarlalar var olduğu müddetçe kuşdili

yaşayacak demektir.
Somut Olmayan Kültürel Miras
Müzesine: Şehre göç, köyleri hızla
boşalttı. Azalan aileler kendi başlarının derdinde. Bu yüzden çocuklar az,
okullar kapalı, tarım ve hayvancılık
yapılamıyor. Tarihi ve geleneksel
köy hayatına bağlı kültürel yapılar
bundan sonra özel bir desteğe bağlı
olmadan yaşatılmazsa kaybolmayla
karşı karşıya.
Kaybolmaya yüz tutan maddi kültür
unsurları için “çare” müzelerdir. Peki
masallar, hikayeler, karagözler, el
sanatları ve buna benzer ferdi insan
becerileri nasıl yaşatılabilir? Yıllardır
bu problemi bazı ülkeler yine “müzeler” ile çözmeye çalışmaktadır.
Kısa adı SOKÜM olan Somut
Olmayan Kültürel Miras uygulama
müzeleri kültür miraslarımızı, sanatlarımız ve ferdi becerilerimizi uygulamalarıyla yaşatacaktır. Bu konuda
sorumluluk Giresun Üniversitesi’ne,
yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir.
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GİRESUN’DA FINDIK SATIŞ
KOOPERATİFİ KURULMASI
Ayhan Yüksel

araştırmacı yazar
Küçük üretici konumundaki köylülerin banka kredisi alma konusunda
karşılaştıkları en önemli sorun
genelde borçlandıkları müesseseye teminat gösterememeleriydi.
Milyonlarca çiftçinin, işlediği
toprağın kendisine ait olduğunu
gösteren resmi tapu senetleri yoktu.
Köylülerin müteselsil kefalet yoluyla
banka kredisi alabilmelerine de
imkân yoktu. Bu nedenle hükümet
1924 yılında tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşunu teşvik edici hükümler getiren bir kanunu meclisten
geçirdi.
Giresun’da kooperatifçiliği tanıtıcı ve özendirici yayınlar, 1926
yılından itibaren artmıştır. Bu
yayınlarda özellikle kooperatifleşmenin faydaları anlatılmaya çalışıldı. Memleketin dört bir yanında
binlerce kooperatif şirket kurulursa
“bu memleket, bu millet refah ve
saadete nail olacak”, iktisaden
zafer ve selamet bulacak ve ayrı
ayrı itibara muhtaç küçük esnaf ve
köylü birbirlerine müteselsilen kefili
olarak birleşince itibar bulacak ve
suretle memleketimizi malî buhrana
sevk eden fındık fiyatlarındaki spekülasyona engel olacak ve köylüler
ihtiyaç duydukları parayı %50 gibi
fahiş faizle değil, %9 gibi pek cüz’î
faizle temin edeceklerdir. Ayrıca
“aracı Rum ve Ermeni simsarları
ortadan kaldırmak ve doğrudan
doğruya satış yapmak için de bir
kooperatif kurulması” tavsiye edilmekteydi.
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Kooperatif kurma konusunun teorik
çerçevesi önce Giresun Ticaret
Kongrelerinde ele alındı. 1926 ve
1928 yıllarındaki girişimlerden bir
sonuç çıkmadı. Kooperatifleşme
konusu 1934 yılında yeniden gündeme geldi. Kurulacak kooperatif,
“fındıklarımıza uzanan yabancı
sermayeli kolları bükecekti”.
Fındığın üretim ve satış aşamalarında yapılması gereken işleri
bilimsel bir zeminde görüşmek
ve tartışmak amacıyla 10 Ekim
1935’te Ankara’da I. Ulusal Fındık
Kongresi toplandı. Toplantıdan iki
gün sonra Tarım Satış Kooperatifleri
ve Birlikleri Kanunu ve Tarım Satış
Kooperatifi Ana Mukavelenamesi
adını taşıyan 21 Ekim 1935 tarihli
2834 sayılı kanun kabul edilerek 2 Kasım 1935’te yürürlüğü
konuldu. Yasanın çıkmasından
sonra 14 Haziran 1938’de Ordu,
17 Haziran 1938’de Giresun,
Bulancak ve Keşap ve 7 Temmuz
1938’de de Trabzon kooperatifleri kuruldu. Bu beş kooperatif
28 Temmuz 1938’de “ortaklarının ürünlerine devamlı sürüm ve
alıcılar bulmak, ürünlerinin yurt içi
ve yurt dışı değerlerini arttırmak,
aracıların kazançlarını üreticiye
intikal ettirmek, büyük kuruluş
olmanın avantajlarından üreticileri
yararlandırmak, piyasada istikrar
sağlamak, üreticinin üretim vasıtaları ihtiyacının uygun şartlarla
karşılamak ve zaman zaman Devlet
adına verilen millî ekonomiyi

ilgilendiren görevleri ifâ etmek
üzere” kısa adı FİSKOBİRLİK olan
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği’ni kurdu. FİSKOBİRLİK’in
kurucuları Giresun’dan Arif Larçın,
Hasan Akalın; Trabzon’dan Halit
Kami, Yahya Subaşı; Ordu’dan
Hüsnün Akyol, Arif Hikmet
Onat; Bulancak’tan Rıza Kurt,
Avni Özden; Keşap’tan Hasan
Kasapoğlu ve Hüsnü Özkan’dır.
Fındık Tarım Satış Kooperatif
Görele’de 18 Nisan 1939’da,
Tirebolu’da 25 Nisan 1939’da,
Dereli, Espiye ve Eynesil’de
1959’da açıldı. Fındık Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği, 1964 yılına
kadar “kendi nam ve hesabına”
fındık alımı yapmıştır.

FINDIĞIN DİYABET ÜZERİNE
ETKİSİ VAR MI?
DOÇ. DR. CESARETTİN ALAŞALVAR
TÜBİTAK MAM GIDA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Fındık glisemik indeksi
düşük gıda grubuna
girmekte olup, diyabet
hastaları tarafından
gönül rahatlığıyla
tüketilebilir. 70 ve üzeri
Yüksek GI, 56-69 arası
orta GI ve 55’in altı
ise düşük GI grubuna
girmektedir.

Diyabet, günümüzde dünyadaki
en önemli sağlık sorunlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Bunun
başlıca nedenleri ise, diyabetli sayısının ve diyabete bağlı ölümlerin
her geçen gün artmasının yanı sıra
diyabetle ilişkili sağlık sorunlarının
yaşam kalitesini ve sağlık harcamalarını önemli derecede etkilemesidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Türkiye Diyabet
Önleme ve Kontrol Programı Eylem
Planı (2011-2014)” verilerine
göre, diyabet ölüme neden olan
hastalıklar içinde 5’inci sırada yer
almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)’nün 2000-2030 yılları
arasında öngördüğü hastalık projeksiyonuna göre ise, Türkiye’de
diyabetin artış hızı, dünya ve
Avrupa genelinin üzerindedir.
Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı
gibi değişikliklerle diyabet riskinde
%44-58’lik azalma sağlanması
mümkündür. Fındık bu bağlamda
çok iyi bir gıda kaynağıdır.
Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, düzenli fındık tüketmenin
insan sağlığı üzerine bir çok olumlu
faydası vardır. Bunları aşağıdaki
şekilde sıralamak mümkündür;
• Kardiyovasküler hastalıkları
azaltması,
• Kansere yakalanma riskini düşürmesi,
• Kan şekerini düzenleyici etkiye
sahip olması,
• Kilo artışına sebep olmaması,

• Metabolik sendroma karşı düzenleyici etkisi,
• Mental performansı artırması,
• Bireylerin semen kalitesini artırması ve
• Tokluk hissi vermesi.
Peki fındığın diyabetik özelliği var
mı? Tip-2 diyabet hastaları rahatlıkla fındık tüketebilir mi? Fındık
glisemik indeksi (GI) düşük gıda
(GI: 33) grubuna girmekte olup,
diyabet hastaları tarafından gönül
rahatlığıyla tüketilebilir. 70 ve üzeri
Yüksek GI, 56-69 arası orta GI ve
55’in altı ise düşük GI grubuna
girmektedir.
Gerek Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
Gerekse Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyet Bölümüyle yaptığım bilimsel çalışmalarda, fındıklı
diyetin kontrol diyete göre glikoz
ve insülin değerlerinde bir artış
göstermediği, hatta açlık glikoz
değerlerinde azalma gösterdiği
gözlemlenmiştir. Fındığında içinde
bulunduğu sert kabuklu yemişlerle
yapılan benzer yurtdışı çalışmalarda da (Harvard Üniversitesi-ABD ve
Toronto Üniversitesi-Kanada) ayni
yönde sonuçlar bulunmuştur.
Kısaca, fındık düşük GI’e sahip
olmasından dolayı diyabetli hastaların insülin ihtiyacını azaltır ve
kan şekerini (glikoz) düzenleyici
etki sağlar. Ayrıca, tip-2 diyabete
yakalanma riskini de azaltır.
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Av. Nuri KARAMAN

HUDER Giresun Şube Başkanı

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
YOLU ARABULUCULUK
Alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemlerinin amacı,
uyuşmazlıkların çözümünde
yargı sistemine bir alternatif
sunarak, uyuşmazlıkların
barışçıl, hızlı ve ekonomik
bir şekilde çözülmesini
sağlamaktır.

Mahkemelerimizdeki davaların yıllarca
sürüp gitmesi nedeniyle mağduriyetlerin
oluşması üzerine; yapılan çalışmalar
sonucu arabuluculuk çözüm yolu sistemimize girmiştir. Arabuluculuk, hukuk
sistemimize 22 Haziran 2012 tarihinde
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu’nu ile girmiş,
kısa süre sonra da 26 Ocak 2013
tarihinde Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra, yıllarca
süren davalardaki uyuşmazlıkların kısa
sürede sonuçlanacağı, heriki tarafın da
kazançlı çıkacağı bir süreç başlamıştır.
Son yıllarda birçok ülkede hukuk
uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri daha fazla
tercih edilmeye başlanmıştır. Taraflar
uyuşmazlıklarını dava açarak çözmek
yerine, bizzat kendilerinin çözmesine
yardımcı olacak çeşitli yöntemler denemektedirler. Bu yöntemler, taraflara
yardımcı olmakla beraber, etkin bir
şekilde işletilmesi halinde mahkemelerin dava yükünün hafifletilmesine de
yardımcı olabilir. Alternatif uyuşmazlık
çözüm yöntemlerinin amacı, uyuşmazlıkların çözümünde yargı sistemine
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bir alternatif sunarak, uyuşmazlıkların
barışçıl, hızlı ve ekonomik bir şekilde
çözülmesini sağlamaktır. Alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargı
sistemiyle rekabet halinde değildir;
yargıya başvurulması yolunu ortadan
kaldırmaz. Uyuşmazlıkların çözümüne
yönelik birçok yöntem vardır; arabuluculuk da bu yöntemlerden biridir.
Arabuluculuk, arabulucu adı verilen bağımsız ve tarafsız üçüncü kişi eşliğinde
yürütülen esnek bir anlaşmazlık çözüm
sürecidir. Arabuluculuk, taraflara
mahkemede elde edilemeyecek fırsatlar
sunar; iletişim sorunlarının giderilerek,
problemlerin konuşulması ve üzerinde
anlaşılabilecek alanların ortaya çıkarılması için olanak sağlar. Arabuluculuk
süreci genellikle gönüllülük temelinde
yürütülür. Taraflar kendi kararlarını
kendileri verirler ve arabulucunun
karar verme yetkisi yoktur. Bu nedenle
arabuluculuk geleneksel dava sürecine
göre önemli avantajlar sunmaktadır.
Arabuluculuk, aylar hatta yıllarca süren
dava yoluna göre daha hızlıdır ve
birkaç gün ya da birkaç hafta içinde
tamamlanır. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesi ile tarafların gündelik yaşamlarına dönmeleri kolaylaşır. Ayrıca

arabuluculuk süreci, yargı yoluna göre
daha ekonomiktir. Yargılama aşamasındaki gibi harç ve davanın başında
yatırılması gereken keşif, bilirkişi, tanık
ücreti gibi dava giderleri de olmayacağından daha düşük maliyetlidir. Keza,
uzun süren yargılama sürecinde duruşmalara katılırken tarafların harcadığı
emek, zaman, yol vb. masraflar da bu
süreçte söz konusu değildir. Yargılama
sürecinde kendini ifade edebilecek
imkânı bulamayan taraflar, arabuluculuk sürecinde kendilerini rahatça ifade
edebilir, diğer tarafı dinleyip anlayabilirler. Arabuluculuk esnek bir süreçtir.
Arabulucu taraflar arasındaki iletişimi
sağlar. Taraflarla etkin bir iletişim
içinde olan arabulucu taraflar arasında iletişim kurulmasına destek olur;
tarafların ihtiyaçlarına ve menfaatlerine
dikkat çeker. Arabuluculuk sürecinin
en önemli faydası, yıllarca sürebilecek
yargılama süreci sırasında zarar görme
olasılığı yüksek olan ilişkilerin korunmasını ve sürdürülebilmesini sağlamasıdır.
Arabuluculuk işbirliğine dayalı ve çekişmeli olmayan bir süreç olduğundan

ve mutlaka taraflardan birinin kazanıp
diğerinin kaybetmesiyle sonuçlanmak
zorunda olmadığından, taraflar arasındaki ilişkilerin korunması genellikle
mümkün olur. Ayrıca, yargılamadan
farklı olarak arabuluculukta kontrol
tamamen tarafların elindedir. Bu da tarafların müzakerelerde çok daha fazla
söz hakkına sahip olması ve bunların
sonucunu daha fazla kontrol edebilmesi anlamına gelir. Süreçte kazanan ve
kaybeden yoktur; taraflar haklı ya da
haksız olduklarını kabul etmek zorunda değildir. Anlaşma her iki tarafın
da onayıyla yapılır ve bu nedenlerle
genellikle arabuluculukta tarafların
memnuniyet seviyesi daha yüksektir.
Arabuluculuğun düşük maliyetle ve hızlı
bir biçimde iyi sonuçlar elde edilen bir
süreç olması sebebiyle, taraflar arabuluculuk neticesinde çözüme kavuşan
uyuşmazlıklarda sağlanan anlaşmaya
mahkeme kararına nispeten daha fazla
uyum gösterme eğilimindedir.
Ülkemizde Arabuluculuk sisteminin
uygulanması hızla yaygınlaşmakta ve
yasal düzenlemelerle desteklenmekte-

dir. 01.01.2018 tarihinden itibaren
İşveren – işçi uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu unsur haline getirilmiştir. İşveren – işçi uyuşmazlıklarında
Arabulucuya müracaat edilmeden
mahkemeye gidilemeyecektir. Bu şekilde, muhatap bulamadığı gerekçesi ile
mahkemeye gitmek zorunda kaldığını
iddia eden işçi sayısı azalmış olacak,
sorunlar barışçıl bir şekilde çözüme
kavuşacaktır.
Gerçek ve tüzel kililer, hukuk uyuşmazlıklarında arabulucuya gidebilirler.
Konusu suç oluşturan, kamuyu ilgilendiren konularda arabulucuya müracaat
edilemeyecektir.
Zaman, arabuluculuk lehine işlemektedir. Arabuluculuk aracılığıyla sorunlar
daha hızlı ve kolay çözüme kavuştuğu
görüldükçe mahkemelerinde dava yükü
azacak, mahkemelerde daha kısa
sürede karar verebilir duruma gelecektir. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü
yargı – vatandaş arasındaki olumsuz
algıyı da ortadan kaldıracaktır
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İlk dört aylık ihracatta
miktar arttı, fiyat düştü
Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun ilk 4 ayında yaklaşık 126 bin ton iç fındık
ihraç ederek 805,6 milyon dolar gelir elde etti. Geçen sezonun aynı döneminde 92 bin
ton iç fındık ihraç edilirken 823 milyon dolar gelir sağlanmıştı.
1 Eylül 2017’de başlayan 2017-2018 fındık
ihracat sezonunun ilk dört ayı geride kaldı.
Türkiye, bu 4 aylık sürede 126 bin ton iç fındık ihraç ederek karşılığında 805 milyon 651
bin 216 dolar değerinde döviz girdisi elde
etti. Öte yandan, Türkiye 2017 yılında 269
bin 623 ton fındık ihraç ederek karşılığında,
1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar gelir elde etti. 2017 yılı itibarıyla genel ihracat
içinde fındığın payı ise tutar olarak 2016
yılındaki yüzde 1,5 seviyesinden 2017 yılında
yüzde 1,28’e geriledi.
2017 yılında 112 ülkeye
fındık ihracatı yapılırken
sene en çok fındık ihraç
edilen ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.
Almanya’ya 437 milyon 635 bin
314 dolar karşılığında 63 bin
542 ton fındık, İtalya
364 milyon 598 bin
678 dolar karşılığında 54 bin
434 ton, Fransa
ise 158 milyon
843 bin 915 dolar karşılığında
22 bin 859 ton
fındık alımı yaptı.
Türkiye’nin geçtiğimiz sene en az fındık
ihracatı yaptığı ülke ise Ruanda olarak belirlendi. Ruanda’dan
10 kilogram fındık karşılığında 104 dolar
kazanç sağlandı. En az fındık ihraç edilen
ülkeler arasında Ruanda’dan sonra 16 kilogram fındık alımıyla Maldiv Adaları ve 30
kilogramla Senegal yer almakta.
Son zamanlarda Türkiye’nin en ciddi fındık
pazarlarından biri konumunda olan Çin,
2016 senesinde 3 bin 865 ton fındık almışken, 2017’de bu rakam 7 bin 307 tona ulaş-
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tı. Türkiye 2017 senesinde Avrupa ülkeleri
ve ABD’ye ek olarak Filistin, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Trinidad ve Tobago, El Salvador, Yemen, Maritius ve Fiji gibi ülkelere de
fındık ihraç etti.

En çok ihracat yapanlar belli
oldu
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (KFMİB) 2017 yılında en fazla fındık
ihracatı gerçekleştiren ilk 20 üyesini
açıkladı. KFMİB’den yapılan açıklamada, ilk
20 firma içinde

en fazla fındık ihracatını
yapan firmanın Trabzon
Arsin’de bulunan Ferrero Fındık
İthalat, İhracat ve Ticaret AŞ firması olduğunu belirtti.
Fındık ihracatında ilk 20’de yer alan KFMİB
üyesi firmaların 2 milyar 263 milyon 810 bin
dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiği ifade
edilen açıklamada, 2017 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren diğer firmalar ise

şöyle sıralandı: Durak Fındık, Özgün Gıda,
Poyraz-Poyraz, Arslantürk Tarım, Progıda
Tarım, Yavuz Gıda, Gürsoy Tarımsal Ürünler, Sabırlar Fındık, Yavuzkan Hazel, Şenocak Gıda, Noor Fındık, Özyılmaz Fındık, Karımex Gıda, Dost Fındık, Nimeks Organik,
Mehmet ve Şahap Özbağ Fındık, Gökhan
Altın, Kurtsan Tarım Ürünler.

Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci
yılı
Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi,
2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı.
İhracatçılar, 2017 yılında 6 sektörde
de ihracat rekoru kırmayı başardı. Buna göre, Aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 13,5
milyar dolar oldu. 2017 yılı
ihracatı da TİM’in kapsamına girmeyen kalemlerle
birlikte 157,1 milyar dolara
ulaştı.
2017’de ihracat istisnasız her
ay artarken 12 ayın 8’inde
ihracatımızdaki artış çift
haneli oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
otomotiv başta olmak
üzere makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve ve sebze
mamulleri ile süs bitkileri
sektörlerinin en yüksek yıllık
ihracat seviyelerine ulaştığını
aktararak, şunları kaydetti: “2000 yılında sadece 2,4 milyar dolar olan otomotiv
ihracatımız 2017 yılında 28,5 milyar dolarla
tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi.
Aynı dönemde makine sektörü ihracatımız
6,1 milyar dolar ile zirveye ulaşırken, mücevher sektörü 3,3 milyar dolar, savunma
ve havacılık sektörü 1,7 milyar dolar, meyve
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ve sebze mamulleri sektörü 1,4 milyar dolar ve süs bitkileri sektörümüz de 85 milyon
dolarla en yüksek yıllık ihracat seviyelerini
gördü.”
Büyükekşi, en çok ihracat gerçekleştirdikleri
ilk 20 ülkenin 2017’de değişmediğini belirterek, şunları kaydetti: “Ancak ilk 20’de sırası
değişen ülkeler oldu. İlk 3’te sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya yer alıyor. Geçen
sene 5. sırada olan ABD, bu yıl otomotiv
ihracatımızdaki artışla birlikte 4. sıraya yükseldi. Çin listede 3 sıra birden yükselerek 15.
sıraya yerleşti. İsrail, Romanya, Bulgaristan
gibi ülkeler bu yıl daha üst sıralarda kendilerine yer buldu. İlk 20’de en yüksek ihracat artışını ise Rusya’ya yakaladık. İspanya,
ABD, Çin ve Belçika’ya ihracat yüzde 20’nin
üzerinde arttı. İngiltere, Irak ve Polonya’ya
çift haneli ihracat artışları yakaladık. Geçen
sene olduğu gibi bu yıl da ilk 20 ülke, ihracatımızda yüzde 68’lik bir paya sahip.”

“İhracat birim fiyatı 1,36 dolar
oldu”
İhracat birim fiyatlarına da değinen TİM
Başkanı Büyükekşi, geçici verilere göre
2017’de ihracatın birim fiyatının 1,36 dolar
olduğunu ifade ederek, “Bu rakam kesinlikle yeterli değil. Her platformda söylüyoruz;
ihracatımızın birim fiyatını kalıcı bir şekilde
artıramazsak, ihracat artışında istediğimiz
sürekliliği yakalayamayız.” değerlendirmesinde bulundu.

ARALIK
2016

2017

Deg.

Pay (%)

İTALYA

48.031

38.270

%-20,32

%23,80

ALMANYA

44.932

28.865

%-35,76

%17,95

KANADA

7.419

12.781

%72,28

%7,95

FRANSA

20.087

11.944

%-40,54

%7,43

HOLLANDA

7.455

7.873

%5,61

%4,90

İSVİÇRE

6.669

6.884

%3,23

%4,28

ABD

2.061

6.096

%195,84

%3,79

AVUSTURYA

5.919

4.881

%-17,55

%3,04

BELÇİKA

6.013

3.971

%-33,96

%2,47

POLONYA

13.549

3.668

%-72,93

%2,28

İLK 10 ÜLKE TOPLAM

162.134

125.233

%-22,76

%77,89

DİĞER ÜLKELER

41.658

35.559

%-14,64

%22,11

GENEL TOPLAM

203.792

160.792

%-21,10

%100,00

Türkiye Geneli Fındık ve Mamulleri İhracatında İlk 10 Ülke (Bin $)
ÜLKELER

OCAK-ARALIK
2016

2017

Deg.

Pay (%)

ALMANYA

438.176

437.635

%-0,12

%23,43

İTALYA

453.516

364.706

%-19,58

%19,52

FRANSA

192.527

159.952

%-16,92

%8,56

KANADA

97.199

78.729

%-19,00

%4,21

POLONYA

78.088

73.789

%-5,50

%3,95

HOLLANDA

67.360

71.725

%6,48

%3,84

İSVİÇRE

76.501

71.141

%-7,01

%3,81

AVUSTURYA

72.056

64.469

%-10,53

%3,45

BELÇİKA

58.144

58.973

%1,43

%3,16

ÇİN

36.890

55.506

%50,46

%2,97

İLK 10 ÜLKE TOPLAM

1.570.457

1.436.624

%-8,52

%76,90

DİĞER ÜLKELER

413.332

431.463

%4,39

%23,10

GENEL TOPLAM

1.983.789

1.868.087

%-5,83

%100,00

Giresun Ticaret Borsası

İSTATİSTİK

Genel Sekreterliklere Göre Fındık ve Mamulleri İhracatı (Değer)
ARALIK
Mal Grupları
KİB

2016

OCAK-ARALIK

2017

119.050

Değişim

90.463

Pay (%)

Mal Grupları

2016

2017

Değişim

Pay (%)

%-24,01

%56,26

KİB

1.119.310

1.042.180

%-6,89

%55,79

İİB

74.263

56.555 %-23,85

%35,17

İİB

769.176

687.807

%-10,58

%36,82

Diğer

10.480

13.775

%31,44

%8,57

Diğer

95.303

138.100

%44,91

%7,39

203.792

160.792

%-21,10

%100,0

1.983.789

1.868.087

%-5,83

%100,00

Değişim

Pay (%)

Toplam

Toplam

Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Fındık ve Mamulleri İhracatı (Bin $)
ARALIK
Mal Grupları
İç Fındık

2016

OCAK-ARALIK

2017

Değişim

Pay (%)

Mal Grupları

2016

2017

128.548

101.199

%-21,3

%62,9

İç Fındık

1.156.123

1.063.851

%-8,0

%56,9

İşlenmiş Fındık

75.141

59.054

%-21,4

%36,7

İşlenmiş Fındık

823.855

800.828

%-2,8

%42,9

Kabuklu Fındık

103

342

%231,5

%0,2

Kabuklu Fındık

1.499

2.129

%42,1

%0,1

Bitkisel Yağlar

0

197

-

%0,1

Bitkisel Yağlar

2.311

1.278

%-44,7

%0,1

203.792

160.792

%-21,1

%100

1.983.789

1.868.087

%-21,1

%100

Toplam

Toplam

Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Fındık ve Mamulleri İhracatı (TON)
ARALIK
Mal Grupları

2016

OCAK-ARALIK

2017

Değişim

İç Fındık

16.267

16.560

Pay (%)

Mal Grupları

%1,8

%63,8

İç Fındık

2016

2017

Değişim

Pay (%)

132.992

158.969

%19,5

%58,9

İşlenmiş Fındık

8.896

9.257

%4,1

%35,7

İşlenmiş Fındık

94.361

110.306

%16,9

%40,8

Kabuklu Fındık

27

115

%332,8

%0,4

Kabuklu Fındık

360

676

%87,7

%0,3

Bitkisel Yağlar

0

22

-

%0,1

Bitkisel Yağlar

237

150

%-36,6

%0,1

25.190

25.954

%3,0

%100

227.951

270.101

%18,5

%100

Toplam

62 - 63

Toplam

TÜRKİYE FINDIK İHRACATINDA İLK 10 ÜRÜN (BİN $)

TÜRKİYE FINDIK İHRACATINDA İLK 10 ÜRÜN (TON)

Giresun Ticaret Borsası

İSTATİSTİK

2017 İTİBARIYLA TÜRKİYE FINDIK ÜRETİM ALANLARI (HEKTAR)
İLLER

ALAN (ha)

Değişim (%)

2016 İTİBARIYLA DÜNYA FINDIK ÜRETİM ALANLARI (HEKTAR)

ülkeler

Alan (Ha)

Giresun

117.729

%-0,06

%16,88

Türkiye

712.647

%0

%79,33

Ordu

227.121

0

%32,56

Samsun

89.370

-8,19

%12,81

İtalya

71.000

%1,06

%7,90

1.686

0

%0,24

İspanya

20.000

%-20

%2,23

65.485

0

%9,39

ABD

12.200

%6,44

%1,36

3.607

0

%0,52

Azerbaycan

21.000

%-5,38

%2,34

817

%7,22

%0,12

Gürcistan

23.000

%91,67

%2,56

Artvin

8.063

%-0,73

%1,16

Diğerleri

54.450

%36,13

%6,06

Düzce

62.706

%0,03

%8,99

Bolu

1.250

%900,00

%0,18

898.284

%0,53

%100,00

Sakarya

71.328

%-10,57

%10,23

Kocaeli

8.433

%0

%1,21

Zonguldak

23.633

%0,16

%3,39

Bartın

6.000

%-1,75

%0,86

Kastamonu

7.490

%3,85

%1,07

Diğer

2.800

-

%0,40

697.518

%-2,12

%100,00

Sinop
Trabzon
Rize
Gümüşhane

Toplam

Toplam

Değişim

* 2017 yılı rakamları

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

64

Pay

TEŞEKKÜR

Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Kurulması Projemizin; ilk gününden itibaren yakın desteğini
hissettiren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini üstlenirken lisanslı depoculuk sistemi için sunmuş olduğumuz
fikirlere çok önemli devlet teşviklerinin verilmesini sağlayan, Başbakan Yardımcılığı ve Milli Savunma Bakanlığı
görevlerini sürdürür iken de yine Lisanslı Depoculuk Sisteminin Ülkemize, Üreticimize, Devletimize, Tüccarımıza
ve İhracatçılarımıza sağlayacağı önemli desteklerin verilmesinde bizlere yol gösterici ve mihmandarlık yapan
ve en son
2017/11093 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Lisanslı Depoculuk Sistemi’ne Ülkemiz ve Milletimiz için
çok önemli bulduğumuz önemli desteklerin sunulmasını sağlayan, bunun yanında Giresun ve Giresun Ticaret
Borsası adına tüm girişimlerimizde yakın desteğini aldığımız ve her platformda Giresun’a proje kazandırmada
gücünü ve etkisini yakinen hissettiğimiz,

Milli Savunma Bakanımız

Sn. Nurettin CANİKLİ’ye,
Lisanslı Depoculuk Sisteminin geliştirilmesinde ve artırılmasında önemli katkıları bulunan;
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ’ye,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA’ya
ve
TOBB Başkanımız Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na
Giresun Fındığını başımızın tacı yapan üreticilerimiz, Giresun Ticaret Borsası camiasının özünü oluşturan
Üyelerimiz, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

