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Borsa kotasyonunun 
ticaretinin tescilinden 
dolayı ortaya çıkan yıllık 
işlem hacmi 
7.509.125.361,18-TL 
olarak gerçekleşti. 
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MUAMELE SAYISI

Yıllık İşlem Hacmi

Ordu Ticaret Borsası’nın yıllık bülteni ince-
lendiğinde işlem hacminin büyük bölümünü 
fındığın oluşturduğu görünmektedir. Kabuklu, İç, 
İşlenmiş İç, Kusurlu ve Fındık Mamullerindeki bu 
işlemler toplamının 7.321.514.625,01.- TL’dir. 
7.509.125.361,18.-TL’lik toplam işlem hacminin 
yaklaşık %97,5’i fındıktan teşekkül ettiği 
görülecektir. Fındık ilimiz ve bölgemiz için son 
derece kıymetli bir üründür. 2020 takvim yılında 
KFİB verilerine göre 280.924.-Kg/iç ihracat 
karşılığında 1.945.299.937 Dolar gelir elde edilm-
iştir. Ordu ili için 2020 yılı …… Ton/İç ihracat mik-
tarı karşılığında ……. Dolar ihracat geliri elde
edilmiştir.Fındık ülkemiz için önemli bir gelir 
kalemi olmasının yanında ilimiz için de önemli ve 
lider bir gelir kalemidir.

Ordu Ticaret Borsası, fındık başta olmak üzere, 
kotasyonundaki maddeleri üreten ve onların 
ticaretini yapanları bir vücudun organları gibi 
görmekte ve her birinin önemli, vazgeçilmez old-
uğunu savunan bir politika izlemektedir. Üreticinin 
ürünü kıymetlendirmek Ordu Ticaret Borsası’nın 
temel hedeflerinden biridir.” Fındık, Türk tarımının 
amiral gemisidir” bakış açısıyla ve sorumluluk 
sahibi olarak, kaliteli hizmet vermeye özen 
gösteren OTB, ISO 9001 belgeli ve Akredite bir 
kurumdur. 

Kurduğu Proje Ofisi ile fındık odaklı projeler yürüt-
mekte ve eğitimler vermektedir. 2020 yılı Korona-
virüs pandemisi ile mücadele içerisinde geçmiş o 
nedenle yüz yüze eğitim ve çalıştaylar mümkün 
olmamıştır ancak OTB proje yapmaya ve uygula-
maya devam etmiştir. DOKA destekli “Ordu İli 
Biyokütle Enerji Tesisi ve Tedarik Zinciri Kurulması 
Fizibilitesi” ile Ordu ilinde fındık züruf ve budama 
atıklarından elektrik enerjisi elde edecek bir tesi-
sin kurulum ve amortisman fizibilitesi yapılmış ve 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. Pandemi nedeniyle 
açılan proje başlıklarının çoğu kapatılmış ve bu 
nedenle de başvurusunu yaptığımız ve hazır-
landığımız projeler hayata geçirilememiştir.
Bunlardan biri de AB’ye sunulacak “Tarım 4.0” 
projesidir.

Fındık, üretim ve ticaretinde lider olduğumuz bir 
ihraç ürünüdür. Bunun yanında rakiplerimizin de 
olduğu ve rekabet ortamında mücadele etmek 
durumunda olunan bir sektörü temsil etmektedir. 
Bu rekabet ortamında dönem dönem tarife dışı 
engellerle fındığımız itibarsızlaştırılmak istenmek-
tedir. OTB olarak fındığımızı itibarsızlaştırmaya 
dair bu türden tarife dışı engeller hususunda etkin 
lobicilik faaliyetleri yürütmeyi de bir politika 
olarak görmekteyiz. 

Dış pazarda fındıkta yaşanan en temel sorun 
malum olduğu üzere “Aflatoksin” dir.
Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki; aflatok-
sin oluşumu fındığın hasat sürecinde başlayıp, 
devam etmektedir. Sorun tek başına üretici ya da 
tüccar değildir. Aflatoksin oluşumuyla mücadele 
üreticisinden tüccarına tüm sektörün bilinçlenme-
siyle mümkündür. Söz konusu olan fındığımızın 
kalitesi ve kaliteye bağlı itibarıdır. Bu noktada 
herkes ve her kurum üstüne düşeni ziyadesiyle 
yapmakla mükelleftir.

Ordu Ticaret Borsası olarak, dün de bu gün de 
ısrarla şunu söylüyoruz; tacirliğe standart getir-
ilmelidir. Her önüne gelenin her işi yapabilmesi 
“hür teşebbüs” değildir. Bunun adı “haksız 
rekabettir!” Bir sektörde kalite ve verimliliğin öne 
çıkması isteniyorsa, o sektörde faaliyet gösteren-
lerin bir takım şartları yerine getirmiş olması ve o 
şartların da standardize edilmiş olması gerekmek-
tedir. Bugün basit bir yumurtaya bile numara ver-
ilmekte, takibi yapılmaktadır. Marketten yumurta 
alıp da tüketmenin bile standardı varken, tacirlik 
gibi köklü bir mesleğin standardının olmaması 
elbette kabul edilebilir değildir. Bu konudaki 
ısrarımız-görüşlerimiz ve temaslarımız yine 
kamuoyuyla paylaşılmaktadır.


