
 

 

UR-GE ODAK TOPLANTISI 
Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor Projesi kapsamında Düzce Ticaret 
Borsası’nda UR-GE Odak Toplantısı gerçekleĢtirildi. 

 
 

Borsanın Meclis Salonunda yapılan toplantıya, projeye dahil olan üyeler katılırken, 
İhtiyaç Analizi faaliyetini yürüten firma yetkilisi Gökhan Erol tarafından yapılan 
araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçlar hakkında üyelere bilgi verdi. 
  

 
  
Fındık ihracatında dünya, Türkiye ve Düzce verilerini gözler önüne seren Erol, borsa 
üyelerinin bu tablo doğrultusunda izlemesi gereken stratejiler hakkında sunum 
gerçekleştirdi. 
  
Toplantıda ayrıca projenin ilerleyen aşamaları çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulurken, 2018 yılı Ocak ayında yapılacak  “Temel Dış Ticaret Eğitimi” ve Şubat- 
Mart aylarında yapılması planlanan yurtdışı ziyareti hakkında kararlar alındı. 
  
Toplantı sonunda, projenin borsa üyelerinin vizyonun gelişmesi ve ihracat konusunda 
bilinçlenmeleri açısından çok önemli olduğu yönünde ortak görüşler dile getirildi. 
 

 

 

 



 

 

 

DÜZCE FINDIĞI DÜNYAYA 
AÇILIYOR 
Borsadan tarihi adım. Ekonomi Bakanlığı ve Düzce Ticaret Borsası 
tarafından hazırlanan Batı Karadeniz fındığının dıĢ ticaretinin 
geliĢtirilmesi amaçlanan "Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" projesinin 
tanıtım toplantısı yapıldı. 

29.11.2017 - 16:41 

 

Düzce Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen toplantıya, projeye dahil olan 14 

fındık firmasının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Nisan ayında alt yapı çalışmaları 

yapılan toplantının ardından hazırlanan raporlar ve veriler incelendi. İncelemeler 

sonucunda, fındığın ihracatının yapılması gereken ülkeler ve şekilleri kayıt altına 

alındı. 
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PROJEYE 14 FINDIK FĠRMASI KATKI VERDĠ 

Proje hakkında açıklamalarda bulunan  Borsa Genel Sekreteri Havva Fırkan Komit, 

fındıkta ihracatı geliştirmek adına projeyi başlattıklarını söyledi. Borsanın 14 üyesi ile 

birlikte çalıştıklarını aktaran Komit, şöyle konuştu:"Üyelerimizi bilgilendirmek daha 

sonra da ihracat yapabilmelerini sağlamak amacıyla bir takım faaliyetler yürütüyoruz. 

Daha önce de 2 toplantı yapmıştık, asıl toplantı bu oldu. Bu projenin ilk basamağı 

olan ihtiyaç analizi aşamasını geçtik. Katılımcı üyelerimizin genel durumunu 

değerlendirdik, genel bir rapor hazırladık. Bu anlamda da raporları ve daha 

sonrasında yapacaklarımızı konuşuyoruz artık." 

PROJENĠN 3 YILLIK GEÇMĠġĠ VAR 

Komit, hazırlanan şirket raporları ile onların ihracata ne kadar hazır olduğunu, hangi 

eğitimleri almaları gerektiği ve diğer eksiklikleri ortaya koyduklarını belirtti. Projenin 3 

yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan Komit, "Analiz aşamasından sonra şirketlerimize 

eğitim vereceğiz. Eğitimin ardından da Almanya gezisi planlıyoruz. Bu sayede yurt 

dışında fındık alanında neler olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda nerede olduğunu 

görmek açısından bu projeyi önemsiyoruz." diye konuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

"Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor" Projesi 

UR-GE analiz toplantısı, projeye dahil olan 14 üye firmanın 
katılımıyla gerçekleĢtirildiProje sekreteri Komit:"Analiz 
aĢamasından sonra Ģirketlerimize eğitim vereceğiz. 
Eğitimin ardından da Almanya gezisi planlıyoruz. Yurt 
dıĢında fındık alanında neler olduğunu ve Türkiye'nin bu 
konuda nerede olduğunu görmek açısından bu projeyi 
önemsiyoruz" 
DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz fındığının dış ticaretinin geliştirilmesi amaçlanan "Düzce Fındığı 

Dünyaya Açılıyor" projesinin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) 

ihtiyaç analizi toplantısı yapıldı. Borsa binasında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Ticaret 

Borsası tarafından hazırlanan ve Ekonomi Bakanlığı'nca onaylanan projeye dahil olan 14 fındık 

firmasının temsilcileri katıldı. Nisan ayında yapılan alt yapı çalışmaları sonucu hazırlanan raporlar 

ile verilerin incelendiği UR-GE ihtiyaç analizi toplantısında, fındık ihracatının yapılması gereken 

ülkeler ve ihracat şekilleri kayıt altına alındı. Proje sekreteri Hülya Komit, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, fındıkta ihracatı geliştirmek adına projeyi başlattıklarını söyledi. Borsanın 14 üyesi ile 

çalıştıklarını aktaran Komit, "Üyelerimizi bilgilendirmek ve ihracat yapabilmelerini sağlamak 

amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Bu projenin ilk basamağı olan ihtiyaç analizi aşamasını geçtik. 

Katılımcı üyelerimizin genel durumunu değerlendirdik, genel rapor hazırladık." diye konuştu. 

Komit, hazırlanan raporlar ile şirketlerin ihracata ne kadar hazır olduğu, hangi eğitimleri almaları 

gerektiği ve diğer eksiklikleri ortaya koyduklarını kaydetti. Projenin 3 yıllık bir geçmişi olduğunu 

anlatan Komit, "Analiz aşamasından sonra şirketlerimize eğitim vereceğiz. Eğitimin ardından da 

Almanya gezisi planlıyoruz. Yurt dışında fındık alanında neler olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda 

nerede olduğunu görmek açısından bu projeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Batı Karadeniz fındığının dış ticaretinin geliştirilmesi amaçlanan "Düzce Fındığı Dünyaya 

Açılıyor" projesinin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-

GE) ihtiyaç analizi toplantısı yapıldı.Borsa binasında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce 

Ticaret Borsası tarafından hazırlanan ve Ekonomi Bakanlığı'nca onaylanan projeye dahil olan 

14 fındık firmasının temsilcileri katıldı.Nisan ayında yapılan alt yapı çalışmaları sonucu 

hazırlanan raporlar ile verilerin incelendiği UR-GE ihtiyaç analizi toplantısında, fındık 

ihracatının yapılması gereken ülkeler ve ihracat şekilleri kayıt altına alındı.Proje sekreteri 

Hülya Komit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta ihracatı geliştirmek adına projeyi 

başlattıklarını söyledi.Borsanın 14 üyesi ile çalıştıklarını aktaran Komit, "Üyelerimizi 

bilgilendirmek ve ihracat yapabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Bu 

projenin ilk basamağı olan ihtiyaç analizi aşamasını geçtik. Katılımcı üyelerimizin genel 

durumunu değerlendirdik, genel rapor hazırladık." diye konuştu.Komit, hazırlanan raporlar ile 

şirketlerin ihracata ne kadar hazır olduğu, hangi eğitimleri almaları gerektiği ve diğer 

eksiklikleri ortaya koyduklarını kaydetti.Projenin 3 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan Komit, 



"Analiz aşamasından sonra şirketlerimize eğitim vereceğiz. Eğitimin ardından da Almanya 

gezisi planlıyoruz. Yurt dışında fındık alanında neler olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda 

nerede olduğunu görmek açısından bu projeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Muhabir: Tayyib Hoşbaş 

 

 

 

 

Fındıkta dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan “Düzce Fındığı Dünyaya 
Açılıyor” projesiyle ilgili olarak Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi (UR-GE) ihtiyaç analizi toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya 
projeye dahil 14 fındık firmasının temsilcileri katıldı.Raporların incelendiği ve ihtiyaç 
analizi yapılan UR-GE ihtiyaç analizi toplantısında fındık ihracatının yapılması 
gereken ülkeler ve ihracat şekilleri belirlenerek kayıt altına alındı.Proje sekreteri 
Hülya Komit, yaptığı açıklamada, fındıkta ihracatıyla ilgili planları olduğunu ve bunu 
olabildiğince geliştirmek için bu projeye başladıklarını dile getirdi. Bu konuda 
çalıştıkları firmalarla ilgili de konuşan Komit, “Üyelerimizi bilgilendirmek ve ihracat 
yapabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Bu projenin ilk basamağı 
olan ihtiyaç analizi aşamasını geçtik. Katılımcı üyelerimizin genel durumunu 
değerlendirdik, genel rapor hazırladık.” şeklinde konuştu. Komit, proje ile ilgili 
hazırlanmış olan raporlarla şirketlerle ilgili eksiklikleri ve hangi eğitimleri almalarının 
gerektiğini belirlediklerini, şirketlerin ihracata olan hazırlığı ve uygunluğun da 
belirlendiğini ifade etti. Bu projenin 3 yıl önce başlatıldığını söyleyen Komit, “Analiz 

aşamasından sonra şirketlerimize eğitim vereceğiz. Eğitimin ardından da Almanya gezisi 
planlıyoruz. Yurt dışında fındık alanında neler olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda nerede 
olduğunu görmek açısından bu projeyi önemsiyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.  



Bu haber 29 Kasım 2017 

 

 

 

 

 

Fındık sanayicileri, ihracatlarını Ekonomi Bakanlığı'nın „Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi‟ (URGE) 

projesi çerçevesinde yeni pazarlara taşımaya hazırlanıyor. Projeye katılan firmaların mevcut ihraç pazarlarına 

yenilerini ekleyebilmesi ve ihracatlarını arttırması amaçlanan “Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor” Projesi 

kapsamında Düzce Ticaret Borsası'nda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  

30 Kasım 2017 Perşembe 14:57Bu haber 711 kez okundu.

 
 

Düzce fındığı artık dünyaya açılıyor. Düzce Ticaret Borsası tarafından geliştirilen ve üyelerine dünya 

piyasasında kendilerine yer bulma imkanı sağlayacak olan “Düzce Fındığı Dünyaya Açılıyor” Projesi geçtiğimiz 

mayıs ayında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) hakkında tebliğ kapsamında 

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmeye layık görülmüştü. Fındıkta uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi 

amacıyla yola çıkılan ve yüzde 75‟i Ekonomi Bakanlığı kalan yüzde 25‟lik kısım ise projeye katılan firmalar 

tarafından karşılanan URGE projesine ilişkin Düzce Ticaret Borsası'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, 

projeye dahil olan 14 fındık firmasının temsilcileri katıldı. Projenin ihtiyaç analizi faaliyetini yürüten firma 

yetkilisi Gökhan Erol, yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçlar hakkında üyelere bilgi verdi. Fındık 

ihracatında dünya, Türkiye ve Düzce verilerini gözler önüne seren Erol, üyelerin bu tablo doğrultusunda izlemesi 

gereken strateji hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Projenin ilerleyen aşamaları çerçevesinde karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunuldu. Ocak ayında yapılacak “Temel Dış Ticaret Eğitimi” ve şubat- mart aylarında yapılması 

planlanan yurtdışı ziyareti hakkında kararlar alınırken, projenin üyelerin vizyonunun gelişmesi ve ihracat 



konusunda bilinçlenmesi açısından çok önemli olduğu yönünde ortak görüşler dile getirildi. "Tanışıklığı bile bir 

başarı olarak kaydediyorum" Projeye ilişkin geçtiğimiz aylarda Öncü mikrofonlarına konuşan Düzce Ticaret 

Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, “Karşılıklı birebir görüşme sağlanacak. Ülke ziyaretleri olacak. Bu 

projelerdeki ana kapsam rekabetçiliği geliştirme ve desteklemesinin yanında projeyi yapanlar çok bir masraf 

harcamıyor. Tamamen devlet destekli olmuş oluyor. 14 tane üyemiz var. Bunu sayı olarak da yükseltebiliriz 

ondan sonra üyelerimizle birlikte biraz seviyemizi yükseltiriz. Seviyemizin yükselmesi demek Düzce‟mizin 

seviyesinin yükselmesi demek. Düzce‟miz zaten fındık üretiminde ilk 5‟in içinde. Azımsanacak bir şey değil. En 

kötü 4‟üncü oluyoruz. Bu projelerle ve projedeki üyelerimizle alıcı ve satıcı ilişkilerini, tanıştırma iletişimlerini 

kurup tarafları bir araya getirme görevini üstleniyoruz. Sonrası alan ile satan arasında. Hiçbir şey olmasa bile 

tanışıklığı bile bir başarı olarak kaydediyorum. Çünkü biz buradan 10 firmayı birkaç ülkeye götürüp tanışıklık 

kurmak bir şey alıp satamasak bile en azından bu işle uğraşan kişilerin dışarıya açılmaları demek.” demişti. 

 

 


