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BAŞKANIN MESAJI
Sayın Üyemiz,

Gerçekleştirmekte olduğumuz yıllık olağan Genel Kurul toplantımıza 
katılmanızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarım.
Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği tarihten beri, ülke çıkarlarının korunması 
yanında siz üyelerimizin ihracat ile ilgili karşılaştığı sorunlarının çözüme 
kavuşturulabilmesi ve Birlik konusuna giren maddeler ihracatının 
arttırılabilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuş, ihracatın gelişmesine katkı 
sağlamaya çaba göstermiştir.
Bugün elde edilen olumlu sonuçlarda, üyelerimizin çalışmalarımıza verdikleri 
desteğin büyük katkısı olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bu dayanışma ruhu 
içerisinde çalışmalarını sürdüren Yönetim Kurulumuz, ülkemiz demir ve demir 
dışı metal ihracatının arttırılması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye 
gayret etmiştir. 
Bu çalışmada, 2016 yılı sektörel değerlendirmeye, faaliyetlerimize ve Birliğimiz 
iştigal alanına giren mal gruplarının ihracat istatistiklerine yer verilmiştir.
Çalışmalarımızda ülkemiz açısından en olumlu ve yararlı sonuçların 
alınabilmesi için bizlere değerli görüş ve uyarıları ile ışık tutan üyelerimiz ile 
Birliklerimiz personeline bu vesile ile teşekkür ederim.

Saygılarımla
  Yönetim Kurulu Başkanı

Halil ŞAHİN



YÖNETİM 
VE 
DENETİM 
KURULUMUZ



HALİL ŞAHİN
BAŞKAN

NEDİM UYSAL
BAŞKAN YARDIMCISI

YALÇIN ERTAN
BAŞKAN YARDIMCISI

TEOMAN ERNAMLI
MUHASIP ÜYE

BEKİR SAMİ ALTIN
YÖNETIM KURULU ÜYESİ

EŞREF YAVUZ KAPTANOĞLU
YÖNETIM KURULU ÜYESİ

GÖKÇE BAYSAK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HAKAN KOCAER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MACİT TAŞKIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEVLÜT ÇETİNKAYA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZLEM BAKIREL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FETTAH GÜVENTÜRK
DENETİM KURULU ÜYESİ

HALİL DOĞAN
DENETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ÇALIŞKAN
DENETİM KURULU ÜYESİ
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GENEL EKONOMİK DURUM 
VE SEKTÖREL 
DEĞERLENDİRME
GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

2016  yılında  küresel  ekonominin  gündeminde  ABD Merkez Bankası 
(Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez  bankalarının  para  
politikası  uygulamaları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı 
alması,  artan jeopolitik riskler, Çin ekonomisinin performansı ve petrol 
fiyatlarının seyri yer almıştır. 2016 yılında gelişmiş ülkelerin ekonomik 
büyüme  hızı  2015  yılına  kıyasla  ivme  kaybederken, gelişmekte olan 
ülkelerde ise ekonomik aktivite sınırlı da  olsa  toparlanma  kaydetmiştir.  
Önümüzdeki dönemde  gelişmiş  ülke  ekonomilerinin  mevcut 
görünümlerini  koruyacağı,  gelişmekte  olan  ülke ekonomilerinin ise ivme 
kazanacağı öngörülmektedir.

2017  yılında  Fed  başta  olmak  üzere  gelişmiş  ülke merkez  
bankalarının  kararları  ve  bunlara  yönelik beklentiler  yakından  
izlenmeye  devam  edilecektir. Ayrıca, ABD’de yeni yönetimin 
izleyebileceği korumacı politikalar,  Avrupa’da  Brexit’in  ardından  
güçlendiği gözlenen Birlik karşıtı eğilimler ile Orta Doğu’da artan jeopolitik  
riskler  küresel  ekonomiyi  baskı  altında bırakabilecektir.   Fed’in   para   
politikasındaki normalleşme adımlarının küresel ekonomik görünüme 
ilişkin belirsizlikler nedeniyle iktisadi faaliyet üzerinde ilave baskı 
yaratmayacak şekilde tedrici olacağı tahmin edilmektedir. 
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Euro Alanı ve Japonya’da ise genişletici yöndeki  para  politikalarının  
devam  etmesi öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde, yetersiz kalan 
para politikaları karşısında dünya genelinde ekonomik aktiviteyi 
desteklemek üzere maliye politikalarının da kullanılabileceği  dikkate  
alındığında,  2017  yılında küresel ekonomide kısmi bir toparlanma 
kaydedilmesi beklenmektedir.

Türkiye ekonomisi, 2016 yılının ilk iki çeyreğinde yıllık bazda %4,5’lik 
büyüme kaydetmiştir. Üçüncü çeyrekte ise yurt içinde yaşanan siyasi 
gelişmelerin de etkisiyle ekonomi %1,8 oranında daralmıştır. Böylece, yılın 
ilk dokuz  ayında  yıllık  büyüme  oranı  %2,2  düzeyinde gerçekleşmiştir. 
2016 yılında büyümenin %2,5 civarında gerçekleştiği öngörülmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda ekonomik büyümenin büyük ölçüde iç talep kaynaklı 
olacağı, yatırımlar ile net ihracatın büyümeye katkısının nispeten düşük 
düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Büyüme hızındaki yavaşlama 
riski karşısında kamu kaynaklarının daha fazla kullanılması 
beklenmektedir.

2016 yılında öne çıkan gelişmelerden birisi de petrol fiyatları başta olmak 
üzere emtia fiyatlarında gözlenen fiyat artışı olmuştur. OPEC ülkelerinin 
üretimde kesintiye gitme konusunda anlaşma ile birlikte petrol arzının 
azalması petrol fiyatlarının artmasına zemin hazırlamıştır. Çin 
ekonomisindeki durgunluğa ve İran’ın küresel enerji piyasasına yeniden 
dâhil olmasına karşın, ABD’de ekonomisinin hız kazanacağına ilişkin 
beklentiler petrol fiyatlarını desteklemiştir. Benzer şekilde ABD kaynaklı 
talebin artacağı beklentisi emtia fiyatlarını da yukarı yönlü etkilemiştir. 
2017 yılında petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin hız kaybederek 
sürmesi beklenirken, başta metal fiyatları olmak üzere emtia piyasasında 
fiyatların yukarı yönlü olacağı tahmin edilmektedir

Kaynak: İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü
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%2.3

%1.4

%6.4

%1
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2017 YILI DÜNYA EKONOMİSİ
BÜYÜME TAHMİNLERİ

ABD
BÜYÜME ORANININ
YÜZDE 1.6’DAN
YÜZDE 23’E
ÇIKMASI
BEKLENİYOR.

AB
BÜYÜME ORANININ
YÜZDE 1.7’DAN
YÜZDE 1.4E
DÜŞMESİ
BEKLENİYOR.

ÇİN
BÜYÜME ORANININ
YÜZDE 6.7’DAN
YÜZDE 6.4E
DÜŞMESİ
BEKLENİYOR.

JAPONYA’NIN
YÜZDE 1’LİK
BÜYÜME ORANINI
DEĞİŞMESİ
BEKLENMİYOR.

2016 YILINDA
OLDUĞU ARTIŞ
TRENDİNİN
SÜRMESİ
BEKLENİYOR +

+

ABD’DE FED’İN FAZİZ
ORANINI
ARTIRMASI,
GELİŞEN
PİYASALARDA FAİZ
ORANININ
YÜKSELMESİ
BEKLENİYOR

ABD DOLARINDA
DEĞERLENMENİN
ARTMASI
BEKLENİYOR

Emtia Fiyatları ve Finansal Piyasalar
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SEKTÖREL GELİŞMELER
 Demir Çelik Sektörü Küresel Gelişmeler

Demir çelik sektöründe kapasite ve üretim 2000’li yılların başından 
itibaren küresel ölçekte hızlı bir büyüme eğilimi sergilemiştir. Dünyada 
ekonomik krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2008 ve 2009 
yıllarında demir çelik üretiminde gerileme yaşansa da, 2010 yılından 
itibaren sektörde büyüme yeniden hız kazanmıştır. Sektörün kapasite 
artışlarında ise kriz dönemlerinde dahi duraksama yaşanmamıştır. Son 
yıllarda ham çelik üretiminde toplam kapasite Çin önderliğinde artmıştır. 
2005-2015 döneminde küresel çelik üretim kapasitesinde kaydedilen 1 
milyar ton/yıllık artışın yaklaşık %80’i Çin tarafından gerçekleştirilmiştir. 
2015 yılında küresel çelik üretim kapasitesinin 2,3 milyar ton/yıl 
seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Üretim kapasitesindeki artış 
paralelinde ham çelik üretimi küresel krizden sonra hızlı artış 
kaydetmiştir. Öte yandan, izleyen dönemde Çin ekonomisinin 
yavaşlaması ile çelik üretimi gerilemiş ve bu durum atıl kapasite 
sorununun derinleşmesine neden olmuştur. Dünyada çelik üretimi 2016 
yılında %1 oranında daralarak 1,6 milyar ton olmuştur. Böylece, sektörde 
üretim düşüşünü ikinci yıla taşımıştır.

Sektörde kullanılan hammaddeler üretim yöntemine göre 
farklılaşmaktadır. Bazik Oksijen Fırını (BOF) tabanlı tesislerde ham çelik 
imalatında demir cevheri, hurda metal ve taş kömürü kullanılmaktadır. 
Buna karşın Elektrik Ark Ocaklı (EAO) tabanlı tesislerde ise hurda 
metalden üretim gerçekleştirilmektedir. 
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Dünyada ham çelik üretiminin %74,4’ü BOF tabanlı tesislerde 
gerçekleşmektedir. 2000’li yılların başından itibaren Çin’in BOF tabanlı 
tesislere yaptığı yatırımlar bu ülkenin demir cevherine yönelik talebini 
önemli ölçüde artırmıştır. Çin, Avustralya ve Brezilya’yla birlikte önde 
gelen demir cevheri üreticileri arasında yer almaktadır. 

Küresel çelik tüketiminin yarıdan fazlası inşaat sektörü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. İnşaatı otomotiv, makine-ekipman ve 
petrol-doğalgaz sektörleri izlemektedir. İnşaat sektörünün yoğunlukla 
uzun ürünler ile inşaat demirini kullandığı görülürken, otomotiv 
sektöründe soğuk/sıcak haddelenmiş yassı ürünler ile galvanizli ürünler 
yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Sektörün gündemindeki en önemli sorun, hızlı yatırımlar nedeniyle oluşan 
küresel kapasite fazlasıdır. Dünyada çelik üretiminin yarısını 
gerçekleştiren Çin’de büyüme oranının çift haneli seviyelerden %6,5-7 
bandına gerilemesi atıl kapasite sorununu derinleştirmektedir. Ayrıca, 
Çin’in iç pazardaki fazla ürünü ihracat aracılığıyla dış pazarda eritmeye 
çalışması bu sorunun kronikleşmesine neden olmuştur.
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Dampingli Çin çeliğinin küresel piyasalarda artan varlığıyla birlikte ürün 
fiyatları düşerken, üreticilerin kâr marjları daralmıştır. Bu dönemde, bir 
çok köklü çelik üreticisinin zarar ettiği görülmüştür. Demir çelik 
sektöründe oluşan arz fazlasına benzer bir durum demir cevheri için de 
söz konusudur. Azalan talep nedeniyle demir cevheri fiyatları gerilerken, 
ucuz maliyetlerle cevher çıkartan Brezilya ve Avustralya firmalarının 
pazar paylarını korumak amacıyla üretimlerine devam ettiği ve bu 
durumun fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi pekiştirdiği gözlenmiştir.

Öte yandan, 2016 yılında Çin’de izlenen gevşek para politikaları ve inşaat 
sektöründeki canlanmayla birlikte artan çelik talebi hammadde 
fiyatlarının yükselmesine uygun bir zemin hazırlamıştır. Aralık 2016 
itibarıyla demir cevheri fiyatları yıllık bazda iki katına çıkarken, kömür 
fiyatları da %66 oranında yükselmiştir. Öte yandan, önümüzdeki 
dönemde emtia fiyatlarındaki bu artışın ne ölçüde korunacağı yönünde 
belirsizlikler bulunmaktadır.
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Demir Çelik Sektörü Türkiye'de Yaşanan Gelişmeler

Son 15 yıllık süreçte Türkiye demir çelik sektöründe hızlı büyüyen 
ülkelerden biri olmuştur. 2000 yılında 20 milyon ton civarında olan ham 
çelik üretim kapasitesi yassı ve yapısal çeliğe dönük yatırımların ivme 
kazanmasıyla birlikte 2015 sonunda 50 milyon ton seviyesini aşmıştır. 
2000 yılında dünyanın en büyük 17. ham çelik üreticisi olan Türkiye 2016’da 
8.’liğe yükselmiştir. Türkiye’de ham çelik üretimi dünyadaki tablonun aksine 
büyük oranda EAO bazlı tesislerde gerçekleştirilmektedir. Üretim sürecinde 
hurda metal kullanan bu işletmeler aramal ihtiyacını dış pazarlardan 
karşılarken, Türkiye dünyanın en büyük hurda ithalatçısıdır. 
Son yıllarda demir cevheri ve hurda fiyatları arasındaki makasın 
genişlemesi EAO tabanlı tesislerin rekabetçiliğini düşürmüştür. 2015 
yılında, EAO tabanlı tesislerin kapasite kullanım oranı (KKO) %53’e 
gerilerken, ilgili oran BOF tabanlı tesislerde %94’e çıkmıştır. 2016 yılında ise, 
demir cevheri fiyatlarının yükseliş eğilimine girmesi EAO tabanlı tesislerin 
aleyhine açılan farkın kapanmasını sağlamıştır. Yurt içinde çeliğe dönük en 
güçlü talep inşaat sektöründen gelmektedir. İnşaat sektörü, yurt içinde 
toplam çelik tüketiminin 2/3’ünü gerçekleştirmektedir. Uzun çelik 
ürünlerinin neredeyse tamamını bu sektör kullanırken, son yıllarda yapı 
kalitesinde yaşanan değişimle birlikte yassı çelik ürünlerinin de inşaatlarda 
kullanım alanı bulduğu gözlenmektedir.

Yassı ürün talebi, imalat sanayindeki canlı seyrin etkisiyle artış eğilimini 
korumaktadır. Otomotiv ve makine imalatı gibi yoğun metal girdisi olan 
sektörlerin büyüme eğiliminde olması bu gelişmede ön plana çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, yassı ürüne dönük kalite kaygısının fazla olması nedeniyle 
yurtiçinde üreticilerin ithal ara malları tercih ettikleri görülmektedir.
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Son dönemde Çin menşeli çelik ürünlerinin gerek yurt içinde gerek ihracat 
pazarlarımızdaki varlığını artırması, sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. 
Türkiye’de ham çelik üretimi 2012 yılında 35,9 milyon ton ile rekor düzeyde 
gerçekleşmesine karşılık izleyen yıllarda gerileme eğilimine girmiş ve 2015 
yılını 31,5 milyon tonluk üretimle tamamlamıştır. 2016’da ise, yurt içinde 
ham çelik üretimi emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yıllık bazda %5,3 
artarak 33,2 milyon tona ulaşmıştır.
Sektörün en büyük ihracat pazarı yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerinin 
yoğunlaştığı Orta Doğu ülkeleridir. Bu bölgenin Türkiye’nin demir çelik 
ürünleri ihracatındaki payı %30 civarındadır. Öte yandan, son yıllarda bölge 
ülkelerinde yaşanan iç karışıklar nedeniyle inşaat sektörünün ivme 
kaybetmesinin yanı sıra Çin menşeli ürünlerin artan varlığı Türk çelik 
sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Hızlı büyüyen pazarlardan Kuzey 
Afrika’da Türk şirketlerinin fabrika yatırımları bulunmaktadır. Yerli şirketlerin 
ayrıca, Avrupa pazarındaki etkinliklerini artırmak için tesis alabilecekleri 
yönündeki haberler gündeme gelmektedir.
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2015 yılında sektörün önde gelen şirketlerinin artan ithalat baskısı 
nedeniyle bilançolarında bozulmalar gözlenmiş ve hatta bazı şirketlerin 
iflas erteleme yoluna gittikleri görülmüştür. 2016 yılında sektörde tahsili 
gecikmiş alacaklar oranı imalat sanayine paralel olarak artış 
kaydetmiştir.2016 yılında toparlanma işaretleri görülen sektörde, bu 
durumun sürdürülebilirliğine yönelik şüpheler bulunmaktadır.
Önümüzdeki dönemde, emtia fiyatlarındaki olası bir düzeltme yurt içinde 
EAO tabanlı tesislerin yakaladığı maliyet avantajını tehdit eden bir unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, önemli pazarlarımızdan ABD’nin Türk 
çelik ürünleri ithalatına uyguladığı vergiyi artırması, sektörün dış 
satışlarını baskılayacaktır. Dünya genelinde sektörde artan korumacı 
politikaların Türkiye’de de hayata geçirilmesi ise demir çelik sektöründe 
atıl kapasite sorununun ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
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TÜRKİYE GENELİ 
İHRACAT RAKAMLARI
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TÜRKİYE GENELİ 
İHRACAT RAKAMLARI
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2016 YILI SEKTÖREL 
İHRACAT
PERFORMANSIMIZIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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EİB ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin 2016 yılı ihracat durumuna 
baktığımızda (Tablo.1); hem miktar bazından 1 değer bazında 2015 yılına 
göre %5 oranında azalma yaşandığı görülmektedir. Birliğimizden en çok 
ihraç edilen ürünler her zaman olduğu gibi demir çelik grubu olmuştur. 
Ancak, bu grupta 2013 yılında gerçekleştirilen 716 milyon USD’lik 
ihracata karşın, %12’lik bir düşüşle, bu yıl 631 Milyon USD tutarında 
ihracat gerçekleştirilmiştir.
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2016 yıl sonu itibariyle yaklaşık 236 milyon ABD$ seviyelerinde 
gerçekleşen profil ihracatı miktar bazında %10,  değer bazında %19 azalış 
göstermiştir. Çubuk ihraç birim fiyatı  464 $/ton seviyelerinden 2016 
yılında 367 $/ton seviyelerine gerilemiştir. Bu dönemde, ihracatımız da 
artış gösteren başlıca ürün grupları; diğer demir çelik boru bağlantı 
parçaları, Demir Çelik Eviye, Lavabo ve Küvetler, Demir Çelik Yassı Soğuk 
olmuştur.

Bakırdan mamul ürünlerde; 86 milyon $'lık ihracatla ön sırada yer alan 
örme halatlarda 2015 yılına kıyasla miktar bazında %43 değer bazında ise 
%21 oranında artıl gerçekleşmiştir. Bakır tel ihracatı değer bazında %14 
oranın bir artışla 93 milyon $ seviyelerinde gerçekleşirken; diğer bakırdan 
mamul ürünler ihracatı değer bazında %40 gibi önemli oranda 
gerilemeyle yaklaşık 39 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.
Alüminyumdan mamul ürünler ihracatımızda 2015 yılında kıyasla değer 
bazında %7'lik bir artış yaşanmıştır. Bu ürün grubunda toplam ihracatımız 
50 milyon $ seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Metallerden mamul ürünler ihracatımızda, hediyelik eşyalar kaleminde 
miktar bazında %31 bir düşüş, değer bazında ise %39’luk bir düşüş 
gerçekleşmiştir. Döküm mamül ihracatımız, miktar bazında %86, değer 
bazında %117 oranında artış göstermiştir.

EİB ÜLKELER İTİBARİYLE

2016 yılında Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 153 milyon $ 
tutarındaki ihracatla değer bazında %8’lik gelişme kaydedilmiştir. 
Yemen’e gerçekleştirdiğimiz 97 milyon $ değerindeki ihracatımızda değer 
bazında %35, miktar bazında %82lik artış gözlemlenmiştir.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne gerçekleştirdiğimiz ihracatta da hem 
miktar hem de değer bazında düşüş yaşanmıştır. Miktar bazında %43 
değer bazında %27’lik düşüş kaydedilmiştir.
Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiğimiz ihracatımız bu yıl da azalmaya 
devam etmiştir. Bu ülkeye 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracat, miktar 
bazında %44, değer bazında ise %50 oranında düşmüştür.
2016 yılında ihracatımızın en çok artış yaşadığı pazarlarımız sırasıyla 
Kuveyt, Romanya, Yemen ve İsrail olmuştur. 
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TÜRKİYE GENELİ ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin Türkiye geneli ihracatı Tablo 3.’te 
sunulmuştur. Buna göre en çok demir çelik ürün grubundan ihracat 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu ürün grubunda; 2,7 milyar ABD $ 
tutarında performansla en çok çubuk ihracatı gerçekleştirilmiştir. Çubuk 
ihracatında geçen yıla göre miktar bazında %3, değer bazında ise %12’luk 
bir düşüş yaşanmıştır. Çubuk ihracatı, tüm demir çelik ihracatımızın 
yaklaşık %30’una tekabül etmektedir. Bu grupta; yassı sıcak mamül 
ihracatı değer bazında %18’lik bir azalış gösterirken, yassı kaplama 
ihracatı %12 artış gösterirken, kütük ihracatı ise %22 oranında düşüş 
göstermiştir. 
Bakırdan mamul ürünler grubunda Bakır Teller ihracatında değer bazında 
%3’lık bir azalma yaşanırken, miktar bazında %17’lik düşüş 
gözlemlenmiştir. Bakırdan mamul diğer ürünler ihracatında miktar 
bazında %8’lik artış yaşanırken, değer bazında ise %1’lik bir gerileme 
yaşanmıştır. 
Aluminyumdan mamul ürün ihracatımızda, toplamda, 2015 yılına göre 
miktar bazında %1’lik artış kaydedilirken değer bazında %4’liü bir azalış 
gerçekleşmiştir. Bu grupta,sac levha ve folyo artış gösterirken, diğer 
ürünlerin ihracatında düşüş gözlemlenmiştir.

Metallerden mamul ürünler ihracatı, toplamda, %2’lik miktar bazında bir 
artışla ve değer bazında %6’lık bir azalış ile 1,2 milyar $ olarak 
gerçekleşmiştir. Bu grupta en çok ihracatı yapılan ürünler; metallerden 
mamul diğer eşya ve mobilyalar olmuştur.
Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin Türkiye geneli toplam ihracatı, 
geçen yıla göre miktar bazında %2’lik artış ve değer bazında %6’lik bir 
düşüşle,14,5 milyar ABD$’ı olarak gerçekleşmiştir.
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Metallerden mamul ürünler ihracatı, toplamda, %2’lik miktar bazında bir 
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geçen yıla göre miktar bazında %2’lik artış ve değer bazında %6’lik bir 
düşüşle,14,5 milyar ABD$’ı olarak gerçekleşmiştir.
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TÜRKİYE GENELİ ÜLKELER İTİBARİYLE

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin Türkiye genelinde ülkelere göre 
seyrine göz attığımızda (Tablo 4.), en çok ihracatın ABD’ye 
gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Bu ülkede 2016 yılında 2015 yılına 
göre,  miktar bazında değişim yaşanmazken, değer bazında ise %6’lık bir 
gerileme yaşanmıştır. Ülkemizden en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci 
ülke ise yıllar sonra Almanya olmuştur. Ülke genelinde, Almanya’ya 1,12 
milyar ABD$’lık ihracat gerçekleştirilmiş olup; performansımız miktar 
bazında %24 değer bazında %4 oranında artış göstermiştir. İsrail’e 
gerçekleştirilen ihracat miktar bazında %38, değer bazında ise %22 
oranında artış göstermiştir. Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracatta 
ülke genelinde de ciddi kayıplar görülmektedir. Bu ülkeye olan ihracatta 
miktar bazında %12, değer bazında %17’lik bir düşüş yaşanmıştır. Ayrıca; 
Irak, Türkmenistan ve Fas 2016 yılında gerileme kaydettiğimiz diğer 
önemli pazarlarımız olmuştur.
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EİB GENEL SEKRETERLİĞİ 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLER
ALMANYA DANIŞMA GÜNLERİ

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, ülkemizin ihracatında en büyük pazarımız 
konumunda olan Almanya ile ticarete başlamak ve/veya ticaretini 
geliştirmek isteyen üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla, Alman Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası ile “İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, söz 
konusu protokol kapsamında, Genel Sekreterliğimizce ülkemizin 
ihracatında en büyük pazarı konumunda olan Almanya ile ticarete 
başlamak ve/veya ticaretini geliştirmek isteyen üyelerimizi bilgilendirmek 
amacıyla, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Almanya 
Danışma Günleri" organize edilmektedir. 
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Söz konusu "Almanya Danışma Günleri" kapsamında Alman-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın uzun yıllardır elde etmiş olduğu tecrübelerin 
katılımcılara doğru bir şekilde aktarılması ve katılımcı firmalarımızın 
hedeflerine en doğru şekilde yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede, firmalarımızın sektörlere göre Almanya pazarı hakkında bilgi 
edinmesi, Almanya'da yerleşik ithalatçı ve ihracatçı firmalarla bağlantı 
kurabilmesi ile birlikte, vize, hukuki aracılık hizmeti vb. hususlarında 
görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Yine söz konusu protokol kapsamında 14 Nisan 2016 tarihinde 
aralarında ünlü Alman marketler zinciri Rewe’nin bulunduğu Alman 
firmaları ile üye firmalarımız ikili iş görüşmeleri yapmışlardır.

ULUSLARARASI GIDA AR-GE PROJE PAZARI

Gıda sektörüne katma değer sağlayacak inovatif projelerin hayata 
geçirilebilmesinin önünü açmak ve büyük bir sanayici-akademisyen 
buluşmasına ev sahipliği yapmak üzere 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde “4. 
Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” Swissotel Grand Efes İzmir'de 
gerçekleşti. Birliklerimiz tarafından Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi desteğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Ar-Ge 
Proje Pazarı etkinliğinde akademisyenler ve öğrenciler tarafından 
hazırlanan 409 proje yarıştı. “Fikirlerin Aşka Gelsin” sloganıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte 156 öğrenci, 253 araştırmacı proje sundu. 
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IV. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nda Araştırıcı kategorisinde, Yurdagül 
Eserkaya Ülkemizde Yerel Biyolojik Mücadele Sektörünün Gelişimi İçin Bir 
Teknogrişim Projesi: Ekobesin İle Böcek Üretimi isimli projesiyle birinciliği 
kazanırken, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, “Bitkisel Gümüş 
Nanopartiküllere Dayalı Çevre Dostu Elektrokimyasal Sensörler” adlı 
çalışmasıyla ikinci oldu. Bu kategoride üçüncülüğü ise; Hande Yüce; 
“Mikroalglerden Yüksek Daha İçerikli Omega-3 Yağ Asidi Üretimi” isimli 
projesiyle kazandı. Öğrenci kategorisinde Halil Yücelik; “Spirulina 
Platensis’den Fikosiyanın Üretimi” isimli projesiyle birinci olurken, Burcu 
Şişli; “Karaçam (pinus Nigra L.) Genç Kozalağından Geleneksel 
Fonksiyonel Reçel Üretimi” isimli çalışmasıyla ikinci ve Samed Aydın; 
“Çam Ağacı Reçinesinin Meyvelerin Raf Ömrüne Etkisi” adlı projesiyle 
üçüncü oldu.  Narenciye Özel Ödülü; Çeşitli Cıtrus (narenciye) Türlerine 
Ait Ekstrelerden Hareketle Anti-agins Kozmesötik Formülasyonu 
Geliştirilmesi–Vitabell isimli projesiyle Fatma Sezer Şenol’un oldu. Kuru 
Meyve Özel Ödülünü; “Çeşitli Aromatik Bitkilerin, Meyve Kurutmada 
Küf-maya Gelişimi, Fonksiyonel Ve Duyusal Özeliklere Etkileri” adlı 
projesiyle Kadir Gürbüz Güner kazandı. 

5. Gıda Ar-ge Proje Pazarı etkinliği bu yıl 25 Mayıs 2017 tarihinde 
Swissotel İzmir’de gerçekleştirilecektir.
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POLONYA TİCARET HEYETİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerimiz 
(EİB) işbirliğiyle, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) organizasyonuyla 150 
kişilik Ticaret Heyeti, Polonya’nın başkenti Varşova’ya 26-28 Eylül 2016 
tarihleri arasında ekonomi çıkartması yaptı. Söz konusu Ticaret 
Heyeti’nde sanayicilerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu da bulundu.  Program kapsamında Polonya Kalkınma Bakan 
Yardımcısı, Polonya Ticaret Odası Başkan ve  Polonya-Türkiye Ticaret 
Odası Başkanı’nın da yer aldığı İş Forumu ile ticaret heyeti görüşmeleri ve 
firma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Polonya ile ülkemiz arasında karşılıklı heyetler ve seminerler ile iki ülke 
arasında 6 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2023 yılında 15 
milyar dolara çıkarılması amaçlanmaktadır. 

TİMAKADEMİ SEMİNERLERİ: HEDEF PAZAR POLONYA

Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için katma değerli ürün 
ihracatına ağırlık veren projeleri ardı ardına hayata geçiren Birliklerimiz, 
hedef pazarlara yönelik organizasyonlar da yapmayı başladı. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından başlatılan TİMAKADEMİ 10 il 10 ülke 
programı çerçevesinde, Polonya ile eşleşen İzmir adına Birliklerimiz, 11 
Ocak 2017 tarihinde “Hedef Pazar Polonya” etkinliğini Swissotel İzmir’de 
yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde, 
Halkbank ve Vodafone çözüm ortaklığında düzenlenen “Hedef Pazar 
Polonya” etkinliğinde; Koordinatör Başkanımız Sabri Ünlütürk, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Polonya Ankara 
Büyükelçisi Maciej Lang açılış konuşmaları bölümünde yer alırken, Prof. 
Dr. Emre Alkin’in moderatör olarak görev yaptığı “Polonya’nın Bölgedeki 
Konumu ve Pazar Analizi” başlıklı oturumda TİM Genel Sekreteri Dr. 
Bader Arslan, T.C. Ekonomi Bakanlığı Varşova Önceki Ticaret Ataşesi 
Koray Akgüloğlu, DEİK Türkiye - Polonya İş Konseyi Başkanı Kemal Tahir 
Güleryüz ve Polonya Ticaret Odası Dış İlişkiler Dairesi Direktörü Büyükelçi 
Jerzy Drozdz bulundu.
 “Derinlemesine Polonya Pazarı” başlıklı panelde ise; DEİK 
Türkiye-Polonya İş Konseyi Karşı Kanat Başkanı Darius Oleszczuk, 
Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski, Coface 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer ve UPS Türkiye 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Şakar Polonya pazarını 
derinlemesine irdeleyerek, Türk iş adamlarına yol gösterdi.
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İHRACATIN YÜKSELEN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ

Her yıl Birliklerimiz tarafından en fazla ihracatı gerçekleştiren üyelerin 
ödüllendirildiği İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni bu yıl 3 Şubat 
2017 tarihinde İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 16.6 milyar dolarlık ihracata, 
yaklaşık 5 milyar dolarlık katkı sağlayan ihracat şampiyonları Birliklerimiz 
tarafından ödüllendirilirken, Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 56 firmaya 
ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci takdim etti.

Bahse konu Ödül Töreni, 2016 yılında Ege İhracatçı Birlikleri kayıt 
rakamları üzerinden 18 sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ilk üç 
firmaya ve en fazla ihracat yapan firma ile en fazla ihracat yapan dış 
ticaret sermaye şirketine ödül verilmesi şeklinde gerçekleşti.
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GİRİŞİM KAMPÜSÜ PROJESİ

Genç girişimcilerin fikirlerinin hayat bulması amacıyla, LİYAKAT (Lider 
Yaratıcı Katılımcılar Derneği), Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi liderliğinde ve Bornova Belediyesi ile Birliklerimiz işbirliğinde, 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nın desteği ile Girişim Kampüsü Projesi 
Tanıtım Toplantısı ve Basın Lansmanı 28 Şubat 2017 tarihinde Swissotel 
Grand Efes İzmir’de gerçekleştirildi.
Koordinatör Başkanımız Sabri Ünlütürk, Liyakat Derneği Başkanı Berkay 
Eskinazi, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Vekili 
Prof. Dr. Engin Berber ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Hamamcılar 5. Girişim Kampüsü Projesi protokolünü imzaladı. 
Bu yıl 5.si düzenlenecek olan Girişim Kampüsü’nün son başvuru tarihi 14 
Nisan 2017 olup, 5 Ekim 2017 tarihinde yarışma sonlandırılacaktır. Bu 
süre içinde adaylar iki aşamalı eleme sürecinden geçerek ve son 
aşamada iş planlarını jüri üyelerine sunacaklardır. Dereceye girenlere 
çeşitli ödüller verilecektir. 

TİCARET MÜŞAVİRLERİ BULUŞMASI

Birliklerimiz, Türkiye'nin ihracatını arttırmak için ihracatımızda yüzde 30 
paya sahip 14 ülkede yıllarca Ticaret Müşaviri olarak görev yaptıktan 
sonra yurda dönen geçmiş dönem ticaret müşavirlerini “Ticaret 
Müşavirleri Buluşması” etkinliği ile ihracatçı firmalarla buluşturdu. 
Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen toplantıda ticaret müşavirleri, 
ihracatçı firma temsilcilerine ihraç pazarları ile ilgili tecrübelerini aktardı.
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16 Mart 2017 tarihinde Swissotel Grand Efes İzmir’de düzenlenen Ticaret 
Müşavirleri Buluşması’na Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Çin, 
Fransa, Hindistan, Hollanda, İran, İtalya, Japonya, Mısır, Romanya, Şili, 
Tunus, Yunanistan geçmiş dönem ticaret müşavirleri Mustafa Ali 
Yurdupak, Atakan Özdemir, Hasan Köse, Yelda Ünal, Mustafa Göktuğ 
Bayrı, Hasan Önoğul, Himmet Geriş, Mehmet Burak Yılmaz, Musa Demir, 
Faruk Ener, Sezen Leventoğlu, İsmail Tulukcu Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 
50’den fazla firma ile ikili görüşmeler yaptı.
Birliklerimizce düzenlenen “Ticaret Müşavirleri Buluşması”na katılan 
ticaret müşavirlerinin görev yaptığı 14 ülkeye Türkiye, 2016 yılında 39 
milyar 567 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye, bu ülkelere 2015 yılında ise 
38 milyar 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Türkiye'nin 14 ülkeye 
ihracatı 2016 yılında yüzde 4 artış gösterdi. İtalya 7milyar 418 milyon 
dolar ile birinci sırada yer alırken, ABD 6 milyar 517 milyon dolar ile ikinci, 
Fransa 6 milyar 4 milyon dolarlık dış satımla üçüncü ülke oldu. 
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ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME TOPLANTISI

Üye ilişkilerini geliştirme toplantıları, yeni üye kazanımı ve mevcut üyelere 
nasıl daha iyi hizmet verilebileceği düşüncesiyle yola çıkılan Birliklerimiz 
tarafından organize edilen etkinlikler zinciridir. Geçtiğimiz yıl, Aydın’da 
sonra Manisa’da düzenlenen etkinliklerde üye olma potansiyeli olan 
firmalara ve mevcut üye firmalara Ege İhracatçı Birlikleri’nin neler 
yaptığına ilişkin bilgilendirmelerde bulunulmuş devlet yardımları, tarımsal 
iadeler ve fuar destekleri konularında sunum yapılmıştır. 

28 Mart 2017 tarihinde de söz konusu toplantıların devamı niteliğinde, 
Afyonkarahisar’da Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk 
Karaata’nın güncel ekonomik gelişmeler sunumuyla yine devlet 
yardımları, tarımsal iadeler ve fuar destekleri konularında 
Afyonkarahisar’da yerleşik tüm üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.

Önümüzdeki dönemde Balıkesir ve Muğla’da bahse konu toplantıların 
devamı niteliğinde organizasyonlar yapılması öngörülmektedir.
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TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNİN JAPONYA VE GÜNEY KORE 
PAZARLARINDA TANITILMASINA YÖNELİK TURQUALİTY 
PROJESİ

Türkiye’nin 2023 İhracat Hedefleri doğrultusunda, Türk Gıda Ürünlerinin 
uluslararası piyasalarda rekabet gücünün, ihracat potansiyelinin ve 
bilinirliğinin artırılması ile olumlu Türk Malı imajının oluşturulması ve 
tutundurulması amacıyla, projenin hedef pazarı olarak belirlenen 
Japonya ve Güney Kore pazarlarında tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, 
yüzyılın en stratejik sektörlerinden olan Türk Gıda Sektörünün küresel 
itibarının geliştirilmesi, ülkemizin gıda imajına ve kültürel tanıtımına katkı 
sağlaması amacı ile 31.12.2015 tarihinden itibaren, Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği( Odun Dışı Orman Ürünleri); Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olmak 
üzere 5 sektör birliğimizin paydaşlığında  “ Türk Gıda Ürünlerinin Japonya 
ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi” 
yürütülmektedir. 

Projemiz kapsamında, Türk Gıda Ürünlerinin küresel bilinirliğinin ve 
itibarının artırılması amacıyla, hedef pazarlara ihracatı yapılan ürün 
gruplarından Birliğimizin iştigal alanına giren ürünler bazında, hedef 
pazarların yapısına ve tüketici alışkanlıklarına yönelik 2016-2017 yılında 
bir dizi tanıtım faaliyeti yürütülmüştür. Japonya'nın en büyük yemek tarifi 
sitesi CookPad internet sitesinde  “ Türk Mutfağı”  oluşturulmuş,   Türk 
Gıda ürünleri ile hazırlanan  40’tan fazla Japonca  yemek tariflerine yer 
verilmiştir. 
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Ayrıca; Discover Turkish Food- www.discoverturkishfood.com” “adlı 
Japonca bir internet sitesi oluşturulmuş, websitemiz uzantılı Facebook, 
Instagram ve Twitter sosyal medya hesapları açılmıştır.  Türkiye hakkında 
genel ülke profile bilgisi ile Türkiye’de tarım sektörleri ve Türk gıda ürünleri 
konusunda bilgilere yer verilmiştir.

Ayrıca, 15 Haziran 2016 tarihinde, Tokyo Main Dining Restaurant’ta, 24 
Kasım 2016 tarihinde Tokyo Conrad Otelinde ve 8 Mart 2017 tarihinde ise 
Japonya’daki Foodex 2017 Gıda Fuarı ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin 
Tokyo Büyükelçiliği  rezidansında,  Japon kamu temsilcileri, ithalatçı 
firmalar, basın mensupları, bloggerlardan oluşan konukların katılımıyla 
Türk gıda ürünlerinin, Japon damak tadına uygun menülerle sunulduğu,  
“Discover Turkish Food Tadım Etkinlikleri” düzenlenmiştir.

EĞİTİMLERİMİZ

Birliklerimiz üyelerine yönelik olarak geçtiğimiz bir yıllık dönemde 39 ayrı 
eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup; toplamda 13.196 saati bulan 
eğitimlerimizden 1.920 üye firma personelinin faydalanması 
sağlanmıştır. Ayrıca, üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, 
Birliklerimiz personeline de 34 ayrı konuda toplamda 5.274 saatlik eğitim 
verilmiştir.
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DEVLET YARDIMLARI
(Destek Türlerine Göre Hakediş Tutarları)

(Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi ve Sözleşmeli Üretim Desteği)
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BİRLİKLERİMİZ ÜYE DURUMU
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2016 YILI BİRLİĞİMİZCE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FAALİYETLER
ULUSLARARASI TOPLANTILARA KATILIM 

Dış pazarlarımızda yaşanan gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi 
olmak ve bunları üyelerimizle paylaşmak; halihazırda ülkemizden ithalat 
yapan ya da potansiyel alıcı niteliği taşıyan firmalarla görüşebilmek 
amacıyla Yönetim Kurulumuzca; 

Steel Orbis konferanslarının 2016 yılında birincisinin10-12 Nisan tarihleri 
arasında Portekiz/Lizbon’a, 18-20 Şubat 2016 tarihleri arasında Mısır'ın 
Kahire şehrinde düzenlenecek olan Metal Steel Middle East Demir- Çelik 
Konferansı'na, 04-08 Nisan 2016 tarihleri arasında Almanya 
Düsseldorf'da gerçekleştirilen Wire & Tube Düsseldorf Fuarı’na, 21-24 
Kasım 2016 tarihleri arasında B.A.E./Dubai'de gerçekleştirilecek olan 
“The Big Five Show’’, 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin Shanghai kentinde düzenlenecek 7. Uluslararası 
"Wire&Cable Industry Trade Fair" fuarına, 25-27 Eylül 2016 tarihleri 
arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenecek Demir Çelik 
sektörünün en geniş kapsamlı etkinliği olan SteelOrbis&Irepas 
Konferansı'na, 24- 26 Ekim 2016 tarihinde Rio de Janeiro-Brezilya’da 
gerçekleşecek olan Latin American Steel Congress (ILAFA) Konferansına,  
12-14 Aralık 2016 tarihleri arasında B.A.E./Dubai'de gerçekleştirilecek 
olan 20th Middle East Iron & Steel Conference – 20. Orta Doğu Demir, 
Çelik Konferansı’na, 25-27 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Viyana
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kentinde gerçekleştirilen SteelOrbis toplantısına, 24 Kasım 2016 tarihleri 
arasında B.A.E./Dubai'de gerçekleştirilecek olan “The Big Five Show “- 
Uluslararası İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı'na, 12-14 Aralık 2016 
tarihleri arasında BAE./Dubai'de gerçekleştirilecek olan 20th Middle East 
Iron & Steel Conference – 20. Orta Doğu Demir, Çelik Konferansı’na, 
26-26 Mart tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 
gerçekleştirilen SteelOrbis Toplantısı'na katılım gösterilmiştir. 

BİRLİĞİMİZ ÜYE SAYISI

01.01.2016’te 1.935 olan üye sayımız 31.12.2016’te 1.657 olmuştur. 
2016 yılı içerisinde 344 firma  Birliğimize yeni üye olarak kaydolmuştur. 
Birliğimiz 2016 yılı itibariyle, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde en çok 
üyeye sahip Birlik konumundadır.

EĞİTİMLER

Demir-Demir Dışı Birliğimizin üyelerine yönelik olarak Kasım Ayı 
içerisinde Hedging, Option ve Forward Uygulamaları Eğitimi konu ile ilgili 
uzmanlığı bulunan Traxys Firması Genel Müdürü Musa SİPAHİOĞLU 
tarafından verilmiştir.



50

Ülkemizde, özelIikle fiyatları borsada belirlenen metalIerin gerek 
ticaretinde, gerekse üretiminde olası fiyat hareketlerinden korunmaya 
yarayan araçlar son yıllarda belirli ölçülerde kullanılmaya başlanmış olsa 
da, gerektiği ölçüde yaygın bir kullanımından bahsetmenin mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır.

Fiyat hareketlerinin etkilerinden arınma yöntemine Hedging (Pozisyon 
riskini çitleme) adı verilir. Hedgingin en önemli özelliği kişi veya kurumun 
pozisyon riskini sıfırlaması, ancak geri dönülmez bir işlem olmasıdır. 
Dolayısıyla spekülasyonu bertaraf etmeye yarayan bir operasyon 
yapılırken işlem mutlaka çift taraflı yapılmalı, yani fiziksel alım karşılığı 
kontrat satımı, veya fizikselsatım karşılığı kontrat alımı 
gerçekleştirilmelidir. Öte yandan riskini hedgingle kapatan kurum, bu 
işlemin bilincine mutIaka sahip olmalı, bilahare pazarda gelişecek fiyat 
hareketleri sonucunda hedging yapılmasaydı oluşabilecek spekülatif 
karları düşünmeyecek yapıda olmalıdır. Dolayısıyle alınabilecek yönetim 
kararının bir ucu hedging ise, diğer ucu tamamen spekülasyon olmakta, 
bu iki uç arasında ise opsiyonlar yer aldığı anlatılmış, Musa 
Sipahioğlu’nun sunumları dinlenilmiştir.
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DİĞER KONULAR
a) Üyelerimizin iş olanaklarını arttırmak, ihracatın gelişmesine yardımcı 
olabilmek için elden gelen çaba gösterilmiştir.
b) Günlük olarak üyelerimizin ihracata ilişkin sorunlarına çözüm 
getirilmeye çalışılmıştır.
c)Birliğimiz haftalık ve aylık ihracat bülteni, çeşitli kaynaklardan elde 
edilen ithal ve iş ilişkisi kurma talepleri, piyasa hareketleri, rakip ülkeler 
hakkında edinilen bilgiler, dış ticaret birimlerinden alınan raporlar 
elektronik ortamda ve web sitemizde üyelerimize duyurulmuştur.
d)Ege İhracatçı Birlikleri Tarafından Yapılan Çalışmalar

Yukarıda özetlediğimiz Yönetim Kurulumuzun 2016/2017 döneminde 
yaptığı toplantılarda görüşüp karara bağladığı ve yerine getirdiği 
çalışmalardan önemli gördüklerimizi bilgi ve onayınıza sunar, yeni 
dönemin tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle saygılarımızın 
kabulünü rica eder, bu vesile ile Genel Sekreterliğimiz personeline, 
çalışma saatlerine bağlı olmaksızın tarafsız, iyi niyetli, olumlu ve gayretli 
çalışmaları içinde huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederiz.

EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU



2017/2018 İŞ PROGRAMI
- Üyelerimizin ihracatının arttırılmasına yönelik olarak, belirlenecek 
hedef pazarlara yönelik Sektörel Ticaret Heyeti ve/veya Alım Heyeti 
Programları düzenlenecektir. 

- Birlik konusuna giren maddelerin üretiminin ve ihracatının 
arttırılmasına yönelik yürütülmekte olan çalışmalar yoğunlaştırılarak 
sürdürülecektir.

- Hali hazırda düşük kar marjlarıyla çalışan sektörümüzün 
uluslararası piyasalarda rekabet gücünü koruyabilmesi için, üretim 
maliyetlerini yukarı çekerek ek külfet getiren düzenlemelerin 
değiştirilmesi yönünde başlatılan girişimlerimiz sürdürülecektir.

- İhracat uygulamaları konusunda yapılan değişikliklerin zamanında 
üyelerimize duyurulması ve Birliklerin çalışma konularının diğer Birliklerle 
eşgüdüm içinde yürütülmesi çalışmalarımız devam ettirilecektir.

- Yeni müşteri ve pazar yaratmakta, müşterek hareket imkanları için 
katkı koymak yeni ve değişik ürün çeşitliliği ile Katma Değer yaratma 
imkanlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir.

- Yeni pazarlar yaratma ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı 
artırmak amacıyla ticaret heyeti organizasyonları düzenlenecektir.

- Başta AB mevzuatı olmak üzere alıcı ülke mevzuatları ile ilgili 
gelişmeler, takip edilmeye ve üyelerimize  bildirilmeye devam edilecektir.
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- Üretim maliyetinin önemli unsurlarından biri olan elektrik girdisinin 
düşük seviyelerde tutulması konusunda başlatılan temaslar 
sürdürülecektir.
- İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, teşvikler, devlet yardımları ve diğer 
konularda yetkililer nezdinde çalışmalara devam edilerek, üyelerimizin bu 
konular ile ilgili sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılacaktır.

- Sektörümüze yönelik Sanayi 4.0 ile ilgili üyelerimize yönelik bir 
seminer ve teknik gezi organizasyonu düzenlenecektir

- Ürünlerimizin ihracatının gelişmesine yardımcı olacak ulusal ve 
uluslararası sergi, fuar, konferans, seminer vb. organizasyonlara katılım 
gösterilecek ve bu tarz organizasyonlar düzenlenmesine çalışılacaktır.
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EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
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