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BORSA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında 
başlatılan “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri 
Finansmanı” projesi için Trabzon Ticaret Borsası ile de  protokol 
imzalandı.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile Halkbank Trab-
zon Bölge Koordinatörü Ömür Batur arasında Paraf Ticari Kredi 
Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması için ge-
reken imzalar atıldı.

Anlaşma kapsamında TTB üyesi 
firmalar satıcıya tahsilat güvencesi, 
alıcıya da 18 aya kadar vade imkâ-
nıyla ödeme esnekliği sunan anlaş-
madan yararlanabilecek.

TTB Başkanı Eyyüp Ergan, iş dün-
yasının çok ihtiyaç duyduğu finans-
mana ulaşmasına sektörle ilgili 
kurum ve kuruluşların kolaylık sağ-
laması ve yardımcı olması gerektiğini belirterek, bu amaca yöne-
lik olarak borsanın de üzerine düşene yerine getireceğini söyledi.

Halkbank Trabzon Bölge Koordinatörü Ömür Batur ise, “Bu proto-
kolle Halkbank olarak tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garan-
tisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdik. Bu 
anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ 
Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiple-

rine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve 
vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf 
KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fi-
yat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcı-
lar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan 
bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari 
işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajla-
rıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TTB Başkanı Eyyüp Ergan 
ve Halkbank Trabzon Bölge Koordinatörü Ömür 
Batur, Halkbank Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm 
Müdürü Davut Ali Suiçmez, Trabzon Şube Müdü-
rü Emin Can Yalmanoğlu, Ortahisar Şube Müdürü 
Önder Gökçe ve Ortahisar KOBİ Pazarlama So-
rumlusu Işıl Türk’ün katılımıyla Paraf Ticari Kre-
di Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı 
protokolü imzalandı.

Avantajlar 

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve 
hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine 
göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış 
yapma imkânı elde edecek.

Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari 
Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk 
ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kre-
di Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alına-
cak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde ge-

çerli limit tanımı ile müşteri sadakati 
sağlanacak.

POS satışlarından oluşan tutarların 
teminat olarak kabul edilmesiyle 
daha uygun maliyetli kredi imkânının 
yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı 
tanınacak.

Alıcı firmalar ise finansmana kolay 
erişim imkânı sağlarken, maliyetsiz, 
vadeli mal alma fırsatı elde edecek.

Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek 
vade imkânının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yeri-
ne Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret 
imkânı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler 
ortadan kalkacak.

Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme 
ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.

Bülten
Borsa’dan üyelere 
finansman desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında, ticari mal alım-satımlarında 
kolay finansman imkânı sağlamak için başlatılan proje dâhilinde Trabzon’da da protokol imza töre-
ni ve çevrimiçi ürün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile Ziraat Bankası Trabzon Bölge Yöneticisi Murat Al-
kan, Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolüne imza attılar.

TTB Başkanı Ergan Ziraat Bankası ile imzalanan protokol ile birlikte üyelerin bir derecede kredi 
imkânlarının artırılması, garantili ticaret kapsamında alıcının ve satıcının güvende çalışmaları konu-
larında bir adım atılmış olacağını ifade etti.

TTB ile Ziraat Bankası arasında 
Güvenli Ticaret Sistemi protokolü imzalandı



Tek gövde dikimine
20 bin fındık fidanı
Trabzon Ticaret Borsası tarafından Fındıkta Verim ve Kaliteyi Art-
tırma Projesi kapsamında, farklı dikim sistemlerinin teşvik edilmesi 
sürdürülüyor.

Geleneksel ocak yöntemi yerine, verim ve kalitenin artmasını 
sağlarken, maliyeti de düşüren tek gövdeli dikim sistemini teşvik 
etmek amacıyla 2 yıl önce başlatılan çalışmalara bu yılda devam 
ediliyor. Bu kapsamda temin edilen 20 bin fidan üreticilere bir hafta 
içinde ücretsiz olarak dağıtıldı.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yılın Ekim ayında bazı Ziraat Oda-
ları’nın da desteği ile Trabzon’un Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar ve 
Beşikdüzü ilçelerinde budama ve tek gövde dikim sistemi ile ilgili 
olarak üreticilerle toplantı yaparak uygulamalı bilgiler aktarıldığını 
hatırlattı.

Arslantürk, “Bahçelerde yapılan bu toplantılarda üreticilerden al-
dığımız talepler doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olan Yom-
ra Sivrisi denilen çeşitten fidanlar temin ettik. Bu fidanları tek göv-
de sistemi ile dikmeyi taahhüt eden üreticilerimize ücretsiz olarak 

dağıttık. Nasıl dikim yapmaları gerektiği konusunda Ekim ayında 
bilgilendirme yapılmıştı. Ancak bunun dışında borsamızın internet 
sitesinde görüntülü olarak dikim anlatılıyor” dedi.

Arslantürk, 20 bin fidan ile 500 dönümlük bir alanda tek gövde di-
kim şeklinin yapıldığını, önümüzdeki dönem ise bunu bin dönüm-
lük bir alanda gerçekleştirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

Projeye destek veren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin Başkanı Edip Sevinç de, birlik olarak fındığı üretimden 
tüketime kadar bir bütün kabul ederek verimli politikalara destek 
verdiklerine dikkat çekerek, “Fındıkta verim ve kalitenin artması, 

dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmamız, ihracatımızı 
da arttırarak daha fazla döviz kazanmamız demektir. Ama bizler 
kazancın üretimden ve üreticiden başlaması gerektiğini biliyoruz. 
Bunun için de en fazla desteği üretim noktasında yapıyoruz. Bu 
tür projelere destek veriyoruz. Ancak yaşlanan fındık bahçeleri-
mizin yenilenmesi aşamasında gerekli olan fidan ihtiyacını en iyi 
şekilde karşılamak için de Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
fidan üretimi için Doku Kültürü Laboratuvarı kurduk. Fidanlar ar-
tık daha kaliteli ve verimli olacaklar” dedi.

Trabzon Ticaret Borsası tarafından 2013 yılında yaşlı bahçelerin sö-
külerek yeniden ve farklı sistemlerle dikim yapılması ile sürdürülen 
proje kapsamında birçok bahçede ekonomik anlamda fındık verimi 
de gerçekleştirildi. Teşvik edilen tek gövde dikim sistemi için üreti-
cilerden taahhütname alınarak gereken destekler sağlanıyor.



Fındık ihracatında önemli düşüş...

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet...

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elimizde bulun-
durduğumuz fındıkta 2020 yılında miktar ve elde edilen döviz ba-
zında azalma yaşandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapı-
lan açıklamaya göre, geride kalan 2020 yılında 280.924 ton/iç kar-
şılığı 1.945.299.937.- USD fındık ihracatı gerçekleştirildi. 2019 yılın-
daki ihracatın 319.772 ton/iç karşılığı 2.028.727.972.- USD olduğu 
göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında  38.848  ton/iç 
(%  12,1), döviz girdisinde ise  83.428.035.-USD (%  4,1) azalış ol-
duğu belirlendi.

Öte yandan, içinde bulunulan 2020/21 fındık ihracat sezonunun 
ilk dört ayında (1  Eylül - 31 Aralık 2020)  106.706 ton/iç karşılı-
ğı 732.836.548-USD  fındık  ihracatı gerçekleştirildi. 2019/20 
sezonu aynı dönemindeki ihracatın 168.002 ton/iç karşılığı 
1.089.716.881.- USD olduğu dikkate alındığında, miktar bazında 
61.296 ton/iç (% 36,4), döviz girdisinde ise 356.880.333.-USD (% 
32,7) azalış olduğu görüldü.

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, rakamlarla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, fındık ve mamulleri sektörü, tarım-
sal ürünler arasında ihracatı en fazla azalış gösteren 
sektörler arasında bulunduğuna dikkat çekerek şunları 
söyledi: 

“Bu sonuç kabul etmekte zorlandığımız ve büyük üzün-
tü duyduğumuz bir durumdur. Ancak böyle bir sonuçla 
karşı karşıya geleceğimiz yönünde daha sezon başla-
madan gerekli uyarılar İhracatçı Birlikleri tarafından 
yapılmakta idi. Fındığın arz talep dengesi gözetilme-
den spekülatif bir stok ürünü olarak algılanması ülke-
miz, bölge istihdamı ve fındığın tüm paydaşları açısın-
dan hiçbir zaman faydalı olamaz. 

Fındığın spekülatif bir stok ürünü olarakkullanılmasını önleyecek 
tedbirler alınmasının yanı sıra pandemi ve dünya ekonomik şart-
larının kısa bir sürede düzelmesi ile ihracatımızın tekrar artacağı 
yönünde umut ve gayretlerimizi koruyoruz.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ülke çapında uygu-
lamaya konulan Tablet Bağış Kampanyası kapsamında Trabzon 
Ticaret Borsası’nın da katkılarıyla 105 adet tablet ihtiyaç sahibi 
öğrencilere dağıtılmak üzere Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
teslim edildi. 

Pandemide okulların kapatılması ile birlikte çocukların eğitim-
lerinden uzak kalmamaları için uzaktan eğitim (online) süresi 
başlatılmıştı. Ancak maddi imkanı bulunmayan öğrencilerin 
tableti, bilgisayarı ya da interneti olmaması nedeniyle eğitime 
iştirak edememişlerdi. 

Çocukların eğitimlerinden uzaklaşmaması adına TOBB tarafın-
dan ülke çapında bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda TOBB 
ve Trabzon Ticaret Borsası katkılarıyla 105 adet tablet, Trabzon 
Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır 
Aktaş, Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz ve TTB Genel Sekre-

teri Nazlı Genç’in katıldığı törenle öğrencilere dağıtılmak üzere 
teslim edildi. 

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ve her sektörün olduğu gibi 
eğitim camiasının da derinden etkilendiğini belirten TTB Başkanı 
Eyyüp Ergan “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğiti-
mini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde onlarda bu süreçten 
çok etkilendiler. Uzaktan eğitim gören ve maddi imkanı bulun-
mayan öğrencilerimize tabletlerini müdürümüzle yaptığımız pro-
tokole göre ulaştıracağız. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. 
Hayırlı olsun“ dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da TOBB ve Trabzon Ticaret Bor-
sası yönetimine teşekkür ederek “Bize gelen talepler doğrultu-
sunda ihtiyacı olan okullarımızın eksiklerini gidermeye çalışıyo-
ruz. Bunun için de sizler gibi duyarlı kamu kurumlarımızın desteği 
çok önemli” dedi.



Görüş ve Önerileriniz için; info@tb.org.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Fındıkta Ocak ayı / Fındık bahçelerinde bu-
dama ve ayıklama işlemleri yapılır. Yaşlanan, kırılan, has-
talıklı ve zararlı istilasına uğramış dallar dipten kesilerek 
ocaklardan uzaklaştırılır. Ocak içindeki kurumuş, çürümüş 
dal artıkları ve fazla sürgünler temizlenir. Dalkıran zararına 
uğramış dallar dipten kesilir ve yakılarak imha edilir. Ahır 
(çiftlik) gübresi ve kireç uygulaması yapılır. Ahır (çiftlik) 
gübresi ocakların etrafına, dal iz düşümünde 15-20cm de-
rinlikte toprakla karıştırılarak uygulanır. Fosforlu ve potas-
yumlu gübre uygulaması yapılır ( kireç uygulamasından en 
az 1,5 ay sonra). Fosforlu ve potasyumlu gübreler ocakların 
etrafına, dal iz düşümünde ve 15-20 cm derinlikte açılan 
mini kuyulara veya banta gömülerek uygulanır.

Ayın 
Yorumu :

Hemen hemen her alanda sıkıntılarla dolu bir yılı Aralık 
ayı ile birlikte geride bıraktık.

Sosyal hareketliliğin sağlık için gerekli kısıtlamalarla 
azalması neticesinde ekonomik faaliyetlerde yaşanan 
daralma iş dünyasının sıkıntılarla mücadele etmesi ge-
reken bir tablo oluşturdu.

Trabzon Ticaret Borsası olarak üye bazında bu sıkıntı-
nın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Halkbank 
ile yaptığımız protokol çerçevesinde üyelerimize finans 
desteği sağladık.

Önümüzdeki süreçte bu tür desteklerin gerektiğinde 
uygulanabileceğini üyelerimizin bilmesi azda olsa bir 
güven oluşturmaktadır.

2020 yılını fındıkta uyguladığımız projeleri taçlandıracak 
olan Tek Gövde Dikim Sistemi ile ilgili yaptığımız çalış-
ma ile tamamladık.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de 
desteği ile temin ettiğimiz 20 bin Yomra Sivrisi olarak 
adlandırılan verim ve kalitesi yüksek fındık fidanını talep 
eden üreticilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Hedefi hem 
kaliteli ve verimli fındık, hem de bu fındığın teminindeki 
giderleri azalmak olan projenin ülke geneline yayılması-
na yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için gerekli olan tab-
letlerin temin edilerek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıl-
masına katkı sağladık. 

Aralık ile geride kalan 2020 yılında yaşanılan sıkıntıların, 
2021 de ortadan kalkması dileğiyle, yeni yılın sağlık ve 
mutluluk getirmesini diliyoruz.

Trabzon Ticaret Borsası / Aylık Bülten
MUAMELE GÖREN MADDELERİN   SATIŞ
CİNS VE NEVİLERİ MİKTARI (Kg/Adet)          TUTARI (TL)
HUBUBAT 14.855.797   29.148.209,30
HUBUBAT MAMULLERİ TOPLAMI 618.650                 1.663.582,49
KURU MEVYELER TOPLAMI 19.294.173             465.680.505,86
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 45.879.454 153.161.190,62
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI 35.155                 2.777.430,78
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI 15.050 78.260,00
GENEL TOPLAM 80.698.279 652.509.179,05

 2020 ÜRÜNÜ 2019 ÜRÜNÜ 2018 ÜRÜNÜ TOPLAM DEĞER TUTARI
 (Ton/İç) (Ton/İç) (Ton/İç) ( Ton/İç ) ($)
KARADENİZ     
AB ÜLKELERİ 43.479,2 2.034,1 1.144,8 46.658 327.862.426,0
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. 5.172,9 334,4 0,0 5.507 37.921.359,0
DENİZAŞIRI ÜLKELER 10.699,3 535,4 0,0 11.235 82.285.255,0
DİĞER ÜLKELER 1.824,6 116,7 0,0 1.941 12.774.137,0
 61.176,0 3.020,6 1.144,8 65.341 460.843.177,0
İSTANBUL     
AB ÜLKELERİ 21.244,0 1.404,5 21,5 22.670 150.238.075,0
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. 3.204,3 111,3 0,0 3.316 23.741.164,0
DENİZAŞIRI ÜLKELER 1.585,7 150,1 3,0 1.739 12.247.476,0
DİĞER ÜLKELER 2.235,6 228,8 0,9 2.465 15.351.411,0
 28.269,6 1.894,7 25,4 30.190 201.578.126,0
DİĞER BİRLİKLER     
AB ÜLKELERİ 3.285,7 1.674,3 932,4 5.892 37.764.999,0
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. 471,8 118,6 58,1 649 4.310.767,0
DENİZAŞIRI ÜLKELER 721,4 122,4 0,0 844 5.885.530,0
DİĞER ÜLKELER 2.449,3 1.233,8 107,1 3.790 22.453.949,0
 6.928,2 3.149,1 1.097,6 11.175 70.415.245,0
TOPLAM 96.373,8 8.064,4 2.267,8 106.706 732.836.548,0
   Naturel Fındıklar 57.588 1.394.023.573,0
   İşlenmiş Fındıklar 49.118 338.812.975,0
2019/20 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat   168.002 1.089.716.881,0
2018/19 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat   117.783 654.763.771,0
2020/21 Sezonu Ort. Fiyatları  Sezonun Ortalaması   Haftanın Ortalaması
Standart fındıklar (FOB$) 680,00  (FOB$) 687,00
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar (FOB$) 767,00  (FOB$) 757,00
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar (FOB$) 744,00  (FOB$) 736,00
Ezme, Füre, Un  (FOB$) 620,00  (FOB$) 610,00
2019/20 Sezonu Ort. Fiyatları     
Standart fındıklar (FOB$) 679,00  (FOB$) 661,00
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar (FOB$) 740,00  (FOB$) 718,00
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar (FOB$) 661,00  (FOB$) 634,00
Ezme, Füre, Un  (FOB$) 520,00  (FOB$) 506,00

01 / 09 / 2020 - 31 / 12 / 2020 
Tarihleri arasında kayda alınan Türkiye fındık ihracatı

Trabzon Ticaret Borsası / Yıllık Bülten
MUAMELE GÖREN MADDELERİN   SATIŞ
CİNS VE NEVİLERİ MİKTARI (Kg/Adet)          TUTARI (TL)
HUBUBAT-HUBUBAT MAMULLERİ-BAKLİYAT TOPLAMI 151.2301.71 244.749.811,06
KURU MEVYELER TOPLAMI  213.035.069            3.432.262.061,25
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  451.861.260 1.746.302.991,07
CANLI HAYVANLAR TOPLAMI 812.678      52.525.078,17
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI  318.682 1.020.494,00
GENEL TOPLAM  817.258.399 5.476.860.435,55 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Eğitimi
Türkiye Odalar ve Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Mu-
hasebe Yönetmeliği çerçevesinde yeni mali dönemine iliş-
kin bütçe hazırlık süreci konusunda mevzuat ve uygulamaya 
yönelik bilgilendirme ile birlikte TOBB BS Programı üzerin-
de bütçe muhasebe işlemleri ile  ilişkilendirmelerin de ele 
alındığı ‘Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Eğitimi’ zoom ara-
cılığı ile yapıldı. TOBB Muhasebe Müdürü Yüksel Öztürk’ün 
verdiği eğitime Trabzon Ticaret Borsası Muhasebe Memuru 
Hüseyin Aytekin’in yanı sıra tüm oda/borsa muhasebe so-
rumluları iştirak etti. Oldukça yararlı geçen ve bütçenin ha-
zırlanması, yönetmelikteki hususların yerine getirilmesi gibi 
hususların görüşüldüğü eğitimin sonunda katılımcılar soru/
cevap şeklinde görüş ve önerilerini dile getirdiler


