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Değerli İhracatçılar 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliğimiz tarafından çıkarılan Hasat 
ve Ötesi Dergisi’nin birinci sayısını 
sizlerle buluşturmanın mutluluğunu 
yaşadığımı ifade etmek istiyorum.
Üç ayda bir yayınlayacağımız dergimiz 
ile sizlere bir adım kadar yakın olmayı, 
faaliyetlerimizden sizleri haberdar 
etmeyi, bölgemizin, sektörümüzün, 
ürünlerimizin ve ihracatçılarımızın yurt 
içi ve yurt dışında tanıtımını yaparak 
bölgemizin ve birliğimizin bilinirliğini ve 
marka değerini artırmayı hedefledik.
Göreve başladığımız ilk günden beri 
söylediğimiz gibi, üyelerimiz ile ortak 
bir paydada buluşarak birlikte hareket 
etmek en büyük amacımız. Bu amaç 
doğrultusunda bu dergi ile hem sizler 
adına yapmış olduğumuz faaliyetleri 
paylaşacağız, hem de sizlerden gelen 
görüş ve öneriler doğrultusunda 
kendimizi geliştireceğiz.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği olarak 2018 yılını ihracat rekoru 
ile tamamladık. Kuruluş yılı olan 
1966’dan bu yana ilk kez 800 milyon 
doların üzerinde ihracata ulaşan 
Birliğimiz, 2018 yılını 831 milyon dolar 
ihracat ile tamamladı. Bu çerçevede, 
Birliğimiz ihracatına katkı sağlayan 
tüm üyelerimize teşekkürlerimi 
sunuyor, 2019 yılında da ihracatımızın 
artarak 1 milyar 50 milyon dolara 
ulaşmasını diliyorum.
Bu vesile ile 2019 ürün yılının tüm 
ihracatçılarımıza sağlık, huzur ve bol 
kazanç getirmesini diliyorum.

Hayrettin Uçak
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Dear Exporters
I would like to start taking the opportunity to mention 
that I feel the pleasure to introduce you with the 
first issue of Hasat ve Ötesi  Magazine published by 
our Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association. 
Our magazine will be published quarterly and here 
we aim at getting one step close to you, as our 
members, inform you about our activities, 
introduce our region, sector, products and 
exporters at home and abroad, and improve the 
recognition of our association and its brand 
value. 
As we say from the first day of our duty, 
we primarily target meeting on a joint share 
and acting together with our members. For 
this purpose, it will be possible for us through 
this magazine to share our activities performed 
on your behalf with you and to improve 
ourselves in line with your opinions and 
suggestions. 
We, Aegean Fresh Fruits 
and Vegetables Exporters’ 
Association, completed 2018 
with an exportation record. 
Our association reached an 
exportation total of more than 
US$ 800 million for the first time 
since its establishment in 1966 
and completed 2018 with an 
export volume of US$ 831 million. 
Within this framework, I would 
like to thank all our members 
contributing in the exportations 
of our Association and wish that 
our exportations would continue 
increasingly in 2019 and wish to 
reach to the value of US$ 1.05 
bn. 
I would like to take this 
opportunity to wish the 2019 
crop year would bring health, 
peace and wealth for all our 
exporters.

Hayrettin Uçak
Chairman of Aegean Fresh 
Fruit  and Vegetable Exporters’ 
Association
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YÖNETİM KURULU
MANAGEMENT BOARD

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği (EYMSİB) 
Yön. Krl. Başkanı

Chairman of Aegean Fresh 
Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association (EYMSIB) 

HAYRETTİN UÇAK

EFLAKİ TARIM LTD. ŞTİ.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2006 - 2014)

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (2014 - 2018)

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı (2018 - Devam)

Board Member of Aegean Fresh Fruits 
and Vegetables Exporters’ Association 
(EYMSIB)  (2006 - 2014)

Board Member of İstanbul Fresh Fruit 
and Vegetable Exporters’ Association 
(EYMSIB)  (2014 - 2018)

Chairman of Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association 
(EYMSIB) (2018 - Today)

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği (EYMSİB)  
Yön. Krl. Başkan Yrd.

Vice Chairman of Aegean Fresh 
Fruit & Vegetable Exporters’ 
Association (EYMSIB)  

CENGİZ BALIK

CENA DIŞ TİC. A.Ş.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2002 - 2008)

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
(2018 - Devam)

Board Member of Aegean Fresh Fruits 
and Vegetables Exporters’ Association 
(EYMSIB) (2002 - 2008)

Vice Chairman of Aegean Fresh Fruit 
& Vegetable Exporters’ Association 
(EYMSIB) (2018 - Today)

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği (EYMSİB)  
Yön. Krl. Başkan Yrd.

Vice Chairman, Aegean 
Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB)

MURAT ÖDÜL

EGE HAZIR YİYECEK LTD. ŞTİ.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
(2018 - Devam)

Vice Chairman of Aegean Fresh Fruit 
& Vegetable Exporters’ Association 
(EYMSIB) (2018 - Today)



Yönetim Kurulu

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2010 - 2014)
Vice Chairman, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB)  (2014 - 2018)
Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2018 - today)

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB)  (2014 - 2018)
Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB)  (2018 - today)

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

EMİN DEMİRCİ

HASAN YILMAZ

MEHMET ATA ÖZDEMİR

SIDIK DEMİRCAN

İDEAL TARIM VE GIDA A.Ş.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - Devam)

BUMEY GIDA TARIM LTD. ŞTİ.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2010 - 2014)
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2014 - 2018)
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi

ETNA GIDA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - Devam)

YALICAN GIDA TARIM LTD. ŞTİ.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2014 - 2018)
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam)

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB)  (2018 - today)

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2018 - today)
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
(EYMSİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member, Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association (EYMSIB) 

MARTIN ERDEMİR SANFORD

MEHMET KIRICI

TÜRKMEN TÜRKMENOĞLU 

HÜSEYİN VURAL GÜLEÇ

SANFORD GIDA TARIM A.Ş.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - Devam)

KIRICILAR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Denetim Kurulu Üyesi (2014 - 2018)
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam)

MATEKS TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam)

GÜLEÇ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçlar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi (2005 - 2006)
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam)

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2018 - today)

Supervisory Board Member of Aegean Fresh 
Fruit and Vegetable Exporters’ Association 
(EYMSIB) (2014 - 2018)
Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2018 - today)

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2018 - today)

Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2005 - 2006)
Board Member, Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association (EYMSIB) (2018 - today)

TEMMUZ 2019
Hasat ve Ötesi

7



Ha
sa

t v
e Ö

tes
i

TE
MM

UZ
 20

19
8

Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Kuruluşu
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
dünyanın askeri ve ekonomik yapısı 
bozulmuş ve ülkeler çözümü seneler 
sürebilecek sorunlarla karşı karşıya 
kalmıştır. Yaşanan savaş, Avrupa 
ülkelerinin ekonomik yapılarında da 
acı bir şekilde hissedilmiş buna bağlı 
olarak tarım alanındaki üretim oldukça 
düşmüştür. Kıtlık o yıllarda özellikle 
gıda maddelerinde kendini etkili bir 
şekilde göstermiştir.

Savaşa girmeyen ülkelerin tarım 
ürünleri ise savaşan ülkelerden büyük 
bir talep akınına uğramıştır. Ülkemiz, o 
yıllarda savaşa katılmayan ülkelerden 
birisi olmakla birlikte tarım alanındaki 
üretimi de belli bir potansiyel 
oluşturuyordu.  Başta Almanya olmak 
üzere bazı Avrupa devletleri tarım 

alanındaki bu ihtiyaçlarını ülkemizden 
talep ediyordu. Ülkemiz bu talepler 
karşında ürünlerini en iyi şekilde 
değerlendirmek zorundaydı. 

İhraç fiyatlarının tayini, uygulanması, 
üretim ve tüketim gibi politikaların 
çok iyi oluşturulması ve bu konularla 
iştigal eden ihracatçılarımızın belli 
bir organizasyon altında tutulması 
şart olmuştu. İhracatçı Birlikleri’nin 
kuruluşu da bu düşüncelerin 
uygulamasında belirgin bir örnektir. 
Birer mesleki teşekkül olan İhracatçı 
Birlikleri, 15 Haziran 1936 tarihli, 3018 
sayılı ‘’Ticarette Tağşişin Men’i ve 
İhracatın Murakabesi ve Korunması 
Hakkındaki 1705 sayılı Kanuna Ek 
Kanun’’ hükümlerine  göre 19.03.1940 
senesinde kurulmuştur. 

Daha sonraki senelerde ülkemiz, 
geleneksel birkaç tarım ürününe 
bağlı olmaktan kurtularak daha farklı 
ürünler ihraç edebilir hale gelmiştir. 
Yeni birliklerin kurulması gibi bazı 
faaliyetlere ihtiyaç duyulmuştur. 
‘’Ege Bölgesi Yaş Meyve Sebze ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği’’, 
o günkü gelişmelerin eseridir. 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği 1966 yılında kurulmuştur.

2019 yılı Ocak ayı itibari ile 631 üyesi 
bulunan birlik kayıtlarından başta 
AB ülkelerine olmak üzere 2018 
yılında 830 milyon dolar ihracat 
gerçekleşmiştir. Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak’tır.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanları
Chairmen of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association

Sedat Özkavalcıoğlu
1966 - 1973

Fuat Coşkun
1974 - 1975

M. Ali Türkmenoğlu
1976 - 1977 
1978 - 1979
1980 - 1981

Mesut Başkaya
1973 - 1974

Nazim Rıfkı Tartaroğlu 
1977 - 1978
1979 - 1980
1983- 1985

Halit Özboyacı
1975 - 1976
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Establishment of Aegean Fresh Fruits 
and Vegetables Exporters’ Association 
With the start of World War II, military 
and economic structure was damaged in 
the world and the countries were facing 
problems that could be solved in years. 
The war was felt bitterly in the economic 
structures of European countries; 
and correspondingly, production in 
agriculture was reduced significantly. 
Famine showed itself effectively 
especially in food items. 
Agricultural products of countries not 
entering the war received huge flow of 
demand from the belligerent countries. 
Our country was one of the countries 
not entering the war in those years 
and its production in agricultural fields 
created a specific potential. Some 
European countries including mainly 
Germany demanded their requirements 
in the field of agriculture from our 
country. 

Our country had to evaluate its products 
in the best way possible against such 
demands. 
It had been obligatory to develop 
policies such as the determination, 
application of export prices and 
consumption very well and to keep our 
exporters in this field under a specific 
organization. The establishment of 
Exporters’ Associations is a specific 
example regarding the application of 
such thoughts. Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association was 
established in 1970.
Exporters’ Associations are professional 
organizations and they were established 
on 19.03.1940 in accordance with 
the principles of “Additional Law to 
the Law no. 1705 on the Prohibition 
of Adulteration in Commerce and 
Supervision and Protection of Export” 

dated 
June 15, 1936 and no. 3018. In the 
following years, our country was freed of 
being attached to a couple of traditional 
agricultural products and become 
able to export different products. It 
had been necessary to perform some 
activities like the establishment of new 
associations. ‘’ Aegean Fresh Fruits 
and Vegetables Exporters Association’’ 
is a product of such developments 
these days.  Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters Association’ was 
established in 1966.
The Association has 631 members 
as of January 2019 and it realized 
US$ 830 million of exportations to 
countries, particularly the EU member 
states in 2017. The Chairman of Aegean 
Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association is Mr. Hayrettin Uçak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanları
Chairmen Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association

Sadık Tüfekçi
1980 - 1981

İzzet Ürüncü
1987 - 1995
1997 - 1999  

Mustafa Türkmenoğlu 
1995 - 1997
1999 - 2014

Riza Seyyar
2014 - 2018

Hayrettin Uçak
2018-

Atıl Akkan
1982 - 1983
1985 - 1987
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Turşuyu dünyaya tanıtan isim
The person that introduced pickles to the world

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan aynı zamanda Münir Özkul ve Adile Naşit’in hafızalara 
kazınan Neşeli Günler filminin gizli başrol oyuncusu ‘Turşu’yu Dünya’ya tanıtan isim; 
Çiçek Salamura San. Tic. A. Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ELÇİBOĞA ile başarı 
hikayesine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Çiçek Salamura San. Tic. A. Ş. is the name of the company that introduced pickles 
to the world which is an irreplaceable element for winter tables and the hidden lead 
actor in the movie “Happy Days” starring Münir Özkul and Adile Naşit; We had the 
opportunity to have a pleasant conversation about the success story of Mr. Aydın 
ELÇİBOĞA, the Chairman of the Board of Directors of company.  

Aydın Elçiboğa

1988 yılında İzmir’de üretimine başlayan 
Çiçek Salamura San. Tic. A. Ş’nin başarı 
hikayesi nasıl oluştu?
Elçiboğa ailesi olarak 1988 yılında Çiçek 
Salamura A.Ş’nin temellerini attık. 1999 
yılına geldiğimizde kendi sektörümüzde 
sanayileşme adına ilk fabrikamızı inşa 
ettik. Zaman içerisinde kendini geliştirip 
sürekli yatırım yapıp, üretim kapasitesini 
arttırarak mevcut müşteri portföyünün 
yanında yeni pazarlara yönelip, ürün ve 
hizmet kalitesinden ödün vermeden yurt içi 
ve yurt dışındaki pazarlarda da sektöründe 
aranılan bir marka haline gelerek, marka 
değerini arttırdık. Üretimde ISO 22000 Kalite 
Yönetim Sistemi ve HACCP (Hijyen Kuralları) 
uyguluyoruz. Firmamız, sebzelerini kendi 
temin ettiği tohumlardan, sebzelerin 
türüne göre Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
verimli topraklarına ekim yaptırarak, 
ziraat mühendisleri gözetimi altında 
yetiştirmektedir. Böylece ürün temininden 
başlayıp üretim ve sevkiyat aşamalarına 
kadar olan tüm süreçlerle de oluşabilecek 

How was the success story formed for Çiçek 
Salamura San. Tic. A. Ş. starting production in 
Izmir in 1988? 
We, Elçiboğa family, laid the foundations of 
Çiçek Salamura A.Ş. in 1988. In 1999, we built 
our first plant in the name of industrialization 
in our sector. In due time, we improved and 
made investments continuously; increased our 
production capacity and aimed at new markets 
in addition to our current customer portfolio; 
became one of the brands in demand in its 
sector in both domestic and foreign markets and 
increased our brand value without sacrificing 
our product and service quality. We apply ISO 
22000 Quality Management System and 
HACCP (Hygiene Rules) in our production.  Our 
company grows vegetables from the seeds 
it supplies planted in fertile lands of different 
regions in Turkey based on their varieties under 
the supervision of agricultural engineers. Thus, 
measures are taken to prevent and minimize 
any possible risks harmful to human health in 
every process from the supply of products to 
the production and shipment phases. Owing to 
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insan sağlığına zararlı tüm risklerin önlemini alarak en aza 
indirmektedir. Bu titizlikle sektöründe ilk olarak Helal Gıda 
Sertifikası’na sahip olmuştur. Yine sektöründe ilk olarak 
Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından “Üstün 
Lezzet Ödülü”ne layık görülüp, sertifikalandırılmıştır.

Teknik gelişmelerin takipçisi ve bunlara açık olan Çiçek 
Salamura A.Ş.; yurt dışı ve yurt içi gıda fuarlarına 
katılımlarına devam ederek; üretim, hizmet ve sağlıklı 
gıda kalitesi noktasında sürekli yükselmeyi, pazar 
payını arttırmayı ve sektöründe zirvede kalmayı 
hedeflemektedir.

Hangi ürün gruplarında üretim ve ihracat faaliyetinizi 
sürdürüyorsunuz? Markalarınız nelerdir?
Ege’nin bereketli topraklarında yetişen 28 çeşit sebzeyi 
turşu haline getirip ihraç ediyoruz. Bunun yanında 
közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan ve sos gruplarının 
üretim ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. ÇİÇEK lokomotif 
markamızla beraber MAYACAN, TURŞUCUBAŞI ve 
TURŞUCUZADE markalarımızla hizmet etmekteyiz.

Türkiye değil tüm Dünya’ya taze ve lezzetli ürünler 
üreterek tüketicilerinizin sofrasına ulaşıyorsunuz. Hangi 
ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Bugün itibariyle 5 kıtada yaklaşık 50 ülkeye Türk tipi 
turşu üretip bu misyonu üstlenmekteyiz. Bu ülkeler 
arasında Amerika’dan Katar’a, Panama’dan Avustralya’ya, 
okyanusta ada ülkesi olan Mauritius’tan Almanya’ya, 
İngiltere’den Dubai’ye kadar geniş bir coğrafyada Türk 
ürünlerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok fuarda yer 
aldınız. Katıldığınız fuarlar ve festivallerden bahseder 
misiniz?
Fuarlara çok önem veriyoruz ve yakın takibe alıyoruz. 
İstanbul’da gerçekleşen ülkemizin en büyük gıda fuarı 
olan  WorldFood İstanbul’a araklıksız katılmaktayız. 

such diligence, the company was awarded with Halal 
Food Certificate as the first in its sector. Also it received 
and was certified with “Superior Taste Award” by the 
International Taste & Quality Institute as the first in its 
sector. 

Çiçek Salamura A.Ş., being the follower of and open 
to technical developments, continues participations 
in foreign and domestic food exhibitions and aims at 
continuous advancement at the point of production, 
service, and healthy food quality and increasing its 
market share and remaining at the top in its sector. 

Which product groups are included in your production 
and exportation activities? What are your brands? 
We prepare pickle and export 28 vegetable varieties 
grown in the fertile soils of Aegean region. We also 
produce and export roasted peppers, roasted eggplants, 
and sauce groups. We render our services with our 
leading brand ÇİÇEK in addition to our other brands 
MAYACAN,TURŞUCUBAŞI and TURŞUCUZADE.

You reach to the tables of your consumers, producing 
fresh and delicious products not only to Turkey but the 
whole world. Which countries do you export to? 
We undertake this mission to produce Turkish type 
pickles for about 50 countries in 5 continents as of 
today. We are working to introduce the whole world with 
the Turkish products in a wide geography from the USA 
to Qatar, from Panama to Australia, from island country 
in the ocean Mauritius to Germany, and from England to 
Dubai. 

You participated in many national and international ex-
hibitions. Could you please tell us about the exhibitions 
and festivals you attended? 
We pay a lot of importance to exhibitions and follow 
them closely. We always attend the largest food fair of 



Röportaj
Bunun yanında, uluslararası fuarlar içinde 
Almanya’da gerçekleşen Dünya’nın en büyük 
gıda fuarı olan Anuga’ya katılıyoruz. Fransa’da 
gerçekleşen SIAL gıda fuarına aralıksız 
katılmaktayız.

International Taste&Quality Institute 
tarafından 2014 yılında aldığınız ‘ÜSTÜN 
LEZZET ÖDÜLÜNE’  bu yıl tekrardan sahip 
oldunuz. Ülkemizi gururla temsil eden bir 
kuruluşsunuz. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi 
olabilir miyiz?
Uluslararası geçerliliği olan merkezi Brüksel’de 
olan onlarca jüri ve şefin denetiminden geçerek 
alınan Üstün Lezzet Ödülü’nü 2014 ve 2017’de 
aldık. Sektörümüzde ilk bu ödülü alan firma 
olmakta bizi ayrıca gururlandırıyor. Bunun 
yanında Avrasya Kalite ödülü ve Tüketici 
Ödülleri’ne layık görüldük.

ÇİÇEK SALAMURA A.Ş. olarak Armutlu’da 
bulunan üretim tesisinizi taşıyarak yeni 
üretim yerinizde çalışmalarınızı daha güçlü 
sürdürdüğünüzü biliyoruz. 2019 senesi için 
hedefleriniz nelerdir?
2016 yılında geçtiğimiz 70.000 metrekare açık 
12.000 metrekare kapalı alanıyla sektörümüzde 
ülkemizin en gelişmiş tesisini kurduk. Yeni 
tesisimizin gerek teknoloji yatırımı, gerekse 
yeraltı yatırımı ile ülkemizde yüz ağırtacak bir 
tesis olduğuna inanıyoruz. Çiçek Salamura A.Ş. 
olarak ilkemiz sürekli gelişim ve değişimden 
yana. Bu gelişimi hakkıyla yapabilirsek 
dünya ile senkronizasyonu sağlayabilirsek 
inanıyorum ki Türk ürünlerini dünyada aranan 
ve  marka değeri yüksek bir statüye sokabiliriz. 
Misyonumuz Türk Tipi turşuyu dünyaya 
tanıtmak. Bu anlamda elimizden geldiğince 
ulaşabildiğimiz pazarlarda aktif bir yapıya 
girerek edindiğimiz misyonumuzu hakkıyla 
yerine getirmek istiyoruz. l

our country WorldFood Istanbul. Furthermore, 
we attend Anuga, the biggest food fair of the 
world held in Germany, in terms of international 
exhibitions. We always attend SIAL food fair 
held in France. 

You were awarded again this year with the 
“SUPERIOR TASTE AWARD” by the Interna-
tional Taste & Quality Institute as in 2014. 
Your company is representing our country with 
pride. Can you give us information about this? 
In 2014 and 2017, we received the Superior 
Taste Award which has international validity 
centered in Brussels and given following the 
controls of tens of juries and chefs. We are 
further proud to be the first company to receive 
this award in our sector. We were also rewarded 
with Eurasia Quality Award and Consumer 
Awards. 

We know that ÇİÇEK SALAMURA A.Ş. moved 
its production facility in Armutlu to its new 
production facility to continue your opera-
tions even stronger. What are your targets for 
2019?
We established the most developed facility of 
our country in our sector in 2016 with the open 
area of 70.000 square meters and closed area 
of 12.000 square meters. We believe that our 
new facility makes us proud in our country in 
terms of both technologic  and infrastructure 
investments. Çiçek Salamura A.Ş. adopts the 
principle towards continuous development and 
change. I believe that we can give high demand 
and high brand value status to Turkish products 
in the world if we could ensure such progress 
duly. Our mission is to introduce Turkish Type 
pickles to the world. In this sense, we should 
enter into an active structure in the markets 
of our reach as much as possible and fulfill our 
mission properly. l
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Çocuğumuza yedirmediğimiz 
ürünü başkasına da sunmayız!
We do not offer the product to anyone 
that we do not feed to our child
EGE Hazır Yiyecek, dünya çapında lezzet sunan, hazır gıda sektörünün önde gelen 
şirketlerinden biri ve bu yolda sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Ege Hazır Yiyecek’in 
ortaklarından Zuhal Çelik, damak zevkinize hitap eden lezzetler sunan Ege Hazır Yiyecek’in 
hikayesini anlattı.

Ege Hazır Yiyecek, presenting a global taste throughout the world, is one of the leading 
companies of the packed convenience food sector; and it continues taking firm steps on 
this way. Ms. Zuhal Çelik, one of the partners of Ege Hazır Yiyecek, told the story of Ege 
Hazır Yiyecek that presents flavors appealing to your taste.  

Girişimcilik yönünüzün oldukça 
güçlü olduğunu biliyoruz. Mezzet’in 
başarı hikayesi nasıl başladı?
28 yıllık hikayemiz Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB)  
Başkan Yardımcısı Murat Ödül 
ile hala aynı şekilde devam eden 
ortaklığımızla başladı. Biz önce 
birbirimize inandık, sonra işimize 
inandık ve onu çok severek 
hayata geçirdik. Daha ilk günden 
gıda işi ile uğraşmanın öneminin 
bilincinde hareket etmeye 
özen gösterdik. ‘’Çocuğumuza 
yedirmediğimiz ürünü başkasına 

da yedirmeyiz!’’ dedik. Bu inançla 
hareket ediyoruz.

Yeniliklere önem verdik, kendimizi 
ve şirketimizi geliştirmek için sürekli 
çalıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda 
doğru ürünleri, en sağlıklı şekilde 
tüketiciye ulaştırmak için hiçbir 
şeyden ödün vermedik. 20 m2 de 
2 kişi ile başladığımız hikayemizi 
şuan Torbalı/İzmir ‘de bulunan 
27.000 m2 de yaklaşık 600 kişi ile 
yazmaya devam ediyoruz. 

We know that entrepreneurship is one of your 
strengths. How did the success story of Mezzet 
start? 
Our story dating back to 28 years started with our 
partnership with Mr. Murat Ödül, Vice Chairman of 
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association (EYMSIB), which is still going on in the 
same way. We first of all believed in each other 
and then our business and put it into practice with 
affection. We told ourselves “We do not allow others to 
eat any products that we do not allow our children to 
do so!” and we are maintaining our activities with this 
belief. 

We paid importance on innovations; and worked all 
the time to improve ourselves and our company. we 
have done whatever it takes to provide the consumers 
the correct products in the healthiest way in line with 
our targets. We started our story with 2 people in 
an area of 20 m2 but we continue writing it now with 
approximately 600 people in an area of 27.000 m2 
in Torbalı, Izmir. We work putting our heart and soul 
to make the voice of our brand known at home and 
abroad heard even louder. 
We should do the job we love or love the job we do. 

Successful business people always serve as a model 
for new entrepreneurs. What are you suggestions to 
new entrepreneurs? 
Work hard; always be open to change; attach 
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Markamızın isminin içeride ve dışarıda daha fazla 
duyulması için tüm kalbimiz ve gönlümüze çalışıyoruz. 
Sevdiğimiz işi yapmalıyız veya yaptığımız işi sevmeliyiz.

Başarılı iş insanları, yeni girişimcilere her zaman örnek 
olmuştur. Yeni girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir?
En klasik cevap çok çalışmak, sürekli değişmek, gelişmek, 
çağa ayak uydurmak. “İşin iyisi yoktur, işini iyi yapan 
insanlar vardır”. Bu fikir doğrultusunda ya sevdiğimiz işi 
yapmalı ya da yaptığımız işi sevmeliyiz. Sektör pazarına 
hakim olmalı, oturduğu yerden değil eliyle koluyla işe 
girişmeliler. Tehditleri fırsatlara çevirmeyi bilmeliler. Zayıf 
ve güçlü yönlerini sürekli değerlendirmeli ve zayıflıklarını 
ber taraf ederek güçlü yönlerini de arttırmalılar. 
Heveslerini hiç kaybetmemeliler. 

importance to development; and keep up with the 
times. 

“There is not a better job; there are people doing its job 
better.” In line with this idea, they should either do the 
job they love or love the job they do. They should have 
command over the market of sector; and set to work 
not by keeping a seat but with their body and soul. 
They should learn converting threats into opportunity. 
They should evaluate their weaknesses and strengths 
all the time and eliminate their weaknesses and 
increase their strengths. They should never lose their 
enthusiasm. Of course courage, taking risks and 
determination are also important. 
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Elbette cesaret, risk almak ve kararlılık da önemli.
Mezzet’in geniş ürün yelpazesinde hangi ürünler mevcut?
Ürünlerimizi, aslında yurt içi ve yurt dışına hitap edecek 
şekilde iki grupta değerlendirmek mümkün. Yurt içinde 
daha ağırlıklı, saklama koşulu 0/+4 derece aralığında olması 
gereken ve “taze ürünler” kategorisinde olan ürünlerimiz 
ağırlıklı. Bu gruba dahil ürünler arasında Çiğ köfte, Rus 
salatası, Acılı ezme, yoğurtlu ürünler, farklı pek çok çeşit 
salata, hazır yiyecekleri sayabiliriz. Elbette bu ürünlere 
“taze“ deniyor olması diğer ürün grubunun da öyle olmadığı 
anlamına gelmiyor. Diğer ürün grubu “ısıl işlem görmüş/
pastörize yada sterilize“ olduğu için literatürde bu şekilde 
geçiyor.

Bu ürünlere de örnek olarak sarma ve dolma grubu, humus 
çeşitleri, pilakiler, kızartmalar, dip soslar sayabiliriz. Ayrıca 
2019 senesi için 2 sürpriz ürünümüz de yolda. Figgini ve 
Hummusweet grubunu yakında tanıtacağız . 
Raf ömrü 1 yıldan başlayıp 3 yıla kadar olabilen, aynı 
zamanda ısıl işlem gördükleri için oda sıcaklığında sevki 
ve saklanması mümkün olan ürünler bunlar. Bünyemizde  
PP (Polipropilen), hem kavanoz hem de konserve (teneke) 
ambalajlama ile hizmet veriyoruz.

Türk lezzetlerinin paketlenmiş hali Mezzet’in dış pazarda 
yerini ve  hangi ülkelere ihraç edildiğini öğrenebilir miyiz?
Yurt içinde ağırlığımız ulusal zincirler. 20 binden fazla 
noktaya hizmet verirken yurt dışı için henüz yapacak 
çok şeyimiz var. Önce Ülkemize sonra firmamıza faydalı 
olmak adına enerjimizi yurt içi ve dışına eşit olarak bölüp 
yolumuza devam ediyoruz. Amerika, Kanada, İngiltere, 
Orta Doğu, Afrika, Bulgaristan, Taiwan, Hindistan, Almanya, 
İsveç, Fransa, Hollanda yani Avrupa’nın pek çok noktasına 
ulaşıyoruz. Hatta Mauritius’ a bile gidiyoruz.

2019 senesinde ihracat anlamında beklentileriniz 
nelerdir?
Her işletmenin idealleri arasında ihracat yapmanın yer 
aldığını düşünüyoruz. İhracat bir gül bahçesi olarak 
görülüyor ancak işin içine girenler ve bu konuda bilgi sahibi 
olanlar dışında kimse bu gül bahçesinin dikenlerinin ve 
zorluklarının farkında değil. Sektörel açıdan baktığımızda 
modern yaşam şartlarında bireyselleşen koşullar, 
zamanın giderek daha fazla kıymetlenmesi nedeni ile hazır 
yemeklere olan talepler günden güne artmaktadır. 
Buna bağlı olarak gurme ürünler pazarı da 
payını giderek arttırmaktadır.
Dünyanın bir ucundan Hindistan’a, Afrika’dan Mauritius’a 
kadar “Mezzet” markası görmeniz mümkündür. 
İhracatımızın artması aynı zamanda ek istihdam yaratmak 
adına bizleri motive etmektedir. Mevcutta yoğunluğu kadın 
olmak üzere 600 ‘e yaklaşan çalışan sayımızda oluşacak 
artışlar hem istihdam hem ihracat girdileri açısından 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Hazır yiyecekler hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar 
nelerdir?
Hazır yiyeceklerin pahalı olduğu düşünülür. Ekonomik ve 
zaman açısıdan hesaplayacak olursak hazır yiyecekler 
pahalıya gelmez. Hazır yiyeceklerde katkı maddeleri 
bulunduğu ve bu katkı maddelerinin çok zararlı olduğuna 
inanılır. 

Röportaj
What products are included in the wide range of 
products of Mezzet? 
We can evaluate our products in two different groups 
addressing to domestic and foreign markets. We can 
list our products included in “fresh products” category 
that are required to be stored under 0/+4 degree for 
the domestic market. The products in this group include 
Vegetarian Steak Tartar, Russian Salad, Hot Spicy 
Tomato Dip, yoghurt containing products, different types 
of salads and convenience foods. Of course, calling 
these products “fresh” does not mean that the other 
group is not. It is included in literature this way because 
the other product group is “heat processed / pasteurized 
or sterilized”. 

These products include stuffed vine leaves and stuffed 
products group, hummus types, beans, fried products, 
dip sauces. Furthermore, 2 surprise products are on 
the way for 2019. We will be introducing Figgini and 
Hummusweet group soon. 

These are products with shelf life from 1 year to 3 
years and that are possible to transfer and store in 
room temperature since they are heat processed. We 
can pack in many different weights in PP, Jar and Can 
options.  

Can you tell us the place of Mezzet, packed form 
of Turkish tastes, in the foreign market and which 
countries it is exported to? 
Our weight at home is national chains. We serve more 
than 20 thousand points and yet we have plenty of 
work to do for the foreign market. We divide our energy 
equally for the domestic and foreign market in order 
to be beneficial first to our country and then to our 
company. We reach to America, Canada, England, Middle 
East, Africa, Bulgaria, Taiwan, India, Germany, Sweden, 
France, Holland, i.e many points in Europe. We are even 
in Mauritius.

What are your expectations for exportation in 2019?
We guess that exportation is among the ideals of every 
company. Exportation is considered as a bed of roses 
but nobody other than those that are in this business or 
have knowledge about the issue is aware of the thorns 
and difficulties of those roses. 

In view of the sector, individualized conditions and time 
being precious is very important under modern living 
conditions. For this reason, demands to convenience 
food increase day by day. Correspondingly, the share of 
gourmet products share increase gradually. 

It is possible for you to see the “Mezzet” brand from the 
other end of the world to India, from Africa to Mauritius. 
Increase in our exportations also motivates us in 
terms of creating additional employment. Increases in 
the number of our employees reaching 600, with an 
intensity of female employees, would contribute in the 
economy of our country both in terms of employment 
and exportation inputs. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi 
çerçevesinde tüm katkı maddelerinin kullanım 
miktarları, hangi katkı maddelerinin, hangi miktarlarda 
kullanılabileceği net kriterlerle insan sağlığına uygun 
şekilde sınırlandırılmıştır. Bu sınırların uygulandığına 
dair de sürekli ve sıkı denetimler yapılmaktadır. Gıda 
üreticisi firmalar ve ürünleri, Tarım Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından sürekli denetlenmekte ve en 
ufak bir aksaklıkta çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar.

Üretimini kalite kriterlerine uygun şekilde gerçekleştiren 
üretici firmalarda evde yapılan üretimden daha özenli 
hijyenik koşullar söz konusudur. Bu koşullar;  dış 
denetimler, kalite belgeleri için yapılan denetimler, hizmet 
verilen zincirlerin denetimleri, müşteri denetimleriyle 
düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Aynı zamanda tedarik eden noktaların ve üretici 
firmaların düzenli olarak yaptırdıkları analizlerle 
de desteklenmektedir. Belirlenmiş kriterler 
doğrultusunda sterilize ya da pastörize edilen ürünler, 
mikroorganizmaların öleceği, inaktivite olacağı fakat 
besin değerinin en az hasar göreceği şekilde işlenmiş 
olurlar.

İşlenmiş gıdalar obeziteye neden olur. Bu düşünce de 
doğru değildir. Obezite kontrolsüz tüketim miktarı ve 
düzensiz beslenme sonucu oluşan bir durumdur. l

Interview
What are the false facts in terms of convenience 
products? 
It is believed that convenience food is expensive. 
Convenience food is not expensive when we make 
calculations in terms of economy and time. On the 
contrary, you can use the time you would spend in 
the kitchen differently. It is clear how much you pay 
for the product since you know the weight of such 
product clearly. 

It is believed that there are additives in convenience 
food and such additives are very harmful. The 
quantities for using all the additives, types of 
additives, and amounts of specific additives have 
been classified clearly suitable for the human health 
within the frameworks of Turkish Food Codex by the 
Ministry of Agriculture and Forestry. Continuous and 
strict audits are performed for checking whether 
such limits are complied with. Food producing 
companies and their products are audited by the 
Ministry of Agriculture and Ministry of Health all the 
time and they face severe sanctions in case of any 
slighted flaw. 
It is believed that convenience products, i.e. 
processed food, are not safe. 

Our leading company has all food quality certificates 
including ISO 9001:22000, BRC, IFS, FDA, Halal, 
Kosher, etc. 

More hygienic conditions are available in companies 
producing in compliance with the quality criteria 
as compared to production at home. In addition 
to the audits by the Ministries, there are regular 
audits performed for the quality certificates and by 
chains of markets being served.  Besides, they are 
supported with the analyses performed regularly by 
the supplying points and producing companies. 

Sterilized or pasteurized products in line with the 
specified criteria are processed in a way that the 
microorganisms are destroyed or inactivated but the 
nutritional values are damaged at minimum level. 

“Processed food causes obesity”. This opinion is not 
correct. Obesity is a situation that occurs as a result 
of uncontrolled consumption and irregular eating 
habits. l
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Öncelikle 2018 Nisan ayında göreve geldikten 
sonra yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Bizler yönetim kurulu olarak 2018 Nisan ayında 
görevimizin başına üretici ve ihracatçılarımıza ne kadar 
yakın olabilirsek o kadar başarılı olabiliriz bilinci ile geldik. 
Üretici ve ihracatçının sorunlarını yerinde dinleme ve 
çözüm önerileri üretme yoluna gittik. Nitekim bu amaç 
ile birçok bölgede toplantılar gerçekleştirdik. İlk olarak 
Kemalpaşa’da kiraz üretici ve ihracatçıları ile bir araya 
geldik, daha sonra Alaşehir’de üzüm, Selçuk’ta şeftali ve 
narenciye üreticileri ile görüştük. Son olarak da Ortaca ve 
Seferihisar ilçelerinde narenciye üretici ve ihracatçılarımız 
ile bir araya geldik. 2019 yılında da Kemalpaşa ve 

First of all, could you give us information about 
the actions you performed after being commissioned in 
April last year? 
We, the board of directors, took up our positions in 
April with the awareness that the closer we get to our 
producers and exporters, the more successful we can 
be. We began by arranging meetings in many areas and 
listening to the problems of producers and exporters 
and creating solution suggestions. Firstly, we met 
cherry producers and exporters in Kemalpaşa and then 
with grape producers in Alaşehir and peach and citrus 
producers in Selçuk. Lastly, we met our citrus producers 
and exporters in Ortaca and Seferihisar. We invited 

Yenilikçi ve gelişimci başkan
The Innovative and developmental chairman

Gerçekleştirdiği yenilikçi ve gelişimci çalışmalarla adından söz ettiren Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze ihracatını 
değerlendirdi. Uçak, 2018 yılında yaş meyve sebze ürünleri içinde Ege Bölgesi’nin ihracat 
şampiyonunun 41 milyon dolarla kiraz olduğunu belirtirken kirazı, 39 milyon dolar bu yıl önemli 
bir artış kaydeden kestanenin  ve 35 milyon dolarla taze üzümün takip ettiğini açıkladı. 
Başkan Uçak, Meyve Sebze Mamulleri sektöründe ise en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünün 
62 milyon dolarla kurutulmuş domates olduğunu açıkladı. 

Hayrettin Uçak, Chairman of Directors of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association , who made a distinguished impression with his innovative and developmental 
actions, evaluated Aegean Fresh Fruits and VegetablesExportations. Mr. Uçak stated that the 
export champion of the Aegean Region among fresh fruit and vegetable products in 2018 
was fresh cherries with US$ 41 million; followed by the significant increase of chestnuts with 
US$ 39 million and fresh grapes with US$ 35 million. Chairman Uçak mentioned the product 
with highest exportation in the Fruit and Vegetable Products sector was dried tomatoes with 
a total of US$ 62 million. 

Hayrettin Uçak
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Afyonkarahisar/Sultandağı ilçelerınde yüksek katılımlı 
toplantılar düzenledik. Bu toplantılara Tarım ve Orman 
Bakanlığımızdan da üst düzey yetkililer davet ettik ve 
iletilen sorunlar kapsamında yol haritası oluşturduk. 

 Seçimden önce yaptığımız gözlemlerde Ege İhracatçı 
Birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile sürekli 
iletişim halinde bir yapıda olması gerektiğinin önemini 
kavradık. Bu anlamda ihracatçılarımızla yaptığımız 
toplantılarda da bunun faydasını gördük. 

Bunun yanında üye ilişkilerini sürekli sıcak tutmak 
ve sorunlarını dinlemek amacıyla birlik olarak üye 
ilişkilerinden sorumlu bir halkla ilişkiler uzmanı bir 
de ziraat mühendisi bizimle çalışmaya başladı. Ekim 
ayından beri bu iki arkadaşımız sürekli üye firmalarımız 
ve üreticiler ile görüşme halindeler. Şu ana kadar 419 
firma ile görüşme gerçekleştirdiler. Üyelerle yaptıkları 
görüşmeleri Yönetim Kurulumuza raporluyorlar ve biz 
de ilgili kurumlar nezdinde çözüm önerileri üretmeye 
çalışıyoruz. Firmalardan da olumlu geri dönüşler alıyoruz.

senior officials from the Ministry of Agriculture and 
Forestry; and we created a road map in line with the 
problems communicated. We will continue to hold 
such meetings in 2019. 

We realized through our observations before the 
election that nongovernmental organizations such 
as the Aegean Exporters’ Associations should be in 
communication with their members all the time. In 
this sense, we observed the benefits of this in our 
meetings with our exporters. 

Besides, a public relations official responsible for 
relations with the members as the Association and an 
agricultural engineer that has been employed by us 
to maintain communications lines open with members 
and listen to the problems. These two colleagues are 
in contact with our member companies and producers 
since October. They held meeting with 419 companies 
until now. They report their discussions with the 
members to our Chairman of Directors and we try to 

2018 yılında yaş meyve sebze ürünleri içinde Ege Bölgesinin İhracat şampiyonu 41 milyon dolarla kiraz 
oldu. Kirazı, 39 milyon dolarlar bu yıl önemli bir artış kaydeden kestane ve 35 milyon dolarla taze üzüm takip 
etmektedir. Narenciye ürünleri de 38 milyon dolarla ihracatımıza önemli katkı sağlayan bir ürün grubu olmuştur.

Exports champion of Aegean Region in 2018 among fresh fruit and vegetable products was cherry with US$ 
41 million. Cherry was followed by the significant increase of chestnut this year with US$ 39 million and fresh 
grapes with US$ 35 million. Citrus products also have been a product group ensuring significant contribution to 
our exportations with US$ 38 million.
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2018 yılını ihracat açısından değerlendirir misiniz? 2019 
yılı ihracat hedefleriniz nelerdir? 
Her ne kadar 2018 yılı ekonomik açıdan zor bir yıl 
olsa da ihracatımızın artmış olmasını bizim için son 
derece sevindirici bir gelişme olarak görüyorum. 1966 
yılında kurulan Birliğimiz tarihinde ihracatımız ilk kez 
800 milyon doların üzerine çıkarak 830 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 2018 yılında hem yaş meyve 
sebze ihracatımızda hem de meyve sebze mamulleri 
ihracatımızda artış kaydedildi. 2017 yılında 172 milyon 
dolar olan yaş meyve sebze ihracatımız 2018 yılında 
%35’lik artış ile 233 milyon dolara yükselirken, meyve 
sebze mamulleri ihracatımız bir önceki yıla oranla %6 
artış göstererek 597 milyon dolara ulaştı. Türkiye’den 
gerçekleşen meyve sebze mamulleri ihracatının %40’ı 
Ege İhracatçı Birlikleri üzerinden gerçekleşmektedir ve bu 
birliğimiz ve bölgemiz için gurur vericidir.

2019 yılında, ekonomik belirsizliğin bir süre daha devam 
edebileceği öngörülse de ihracatımızı artırmak ve 
diğer rekabetçi ülkelerle rekabet şartlarımızı daha da 
iyileştirmek adına tüm sektör olarak azimle çalışmaya, 
yeni pazarlara odaklanmaya ve ihracatımızı artırarak 
ülkemize döviz kazandırmaya devam etmeliyiz. 

provide solutions to the organizations. The feedback from 
our member companies has been favourable. 
Can you evaluate 2018 in terms of exportations? What 
are your exportation targets for 2019? 
Despite the fact that 2018 was a tough year in 
economical terms, I consider the increase in our 
exportations as an extremely pleasant development 
for us. Since the establishment of our Association, our 
exportation showed an increase and passed US$ 800 
million and reached US$ 830 million for the first time. 
In 2018, there has been an increase in our fresh fruit 
and vegetable exports as well as our fruit and vegetable 
products exports. Our fresh fruit and vegetable exports 
was US$ 172 million in 2017; whereas, it increased by 35% 
to US$ 233 million in 2018 and our fruit and vegetable 
products exportats increased by 6% compared to the 
previous year and reached US$ 597 million. 40% of fruit 
and vegetable products exports from Turkey was from the 
Aegean Exporters’ Associations and this is an honor for us 
and our region. 

Although it is foreseen that economic uncertainty may 
continue for a while in 2019, we should keep working 
hard and the entire sector is determined to increase our 

Röportaj



Umuyorum 2019 yılında bu yıl kırdığımız ihracat 
rekorunun üzerine yeni bir rekor kırarak 1 milyar 50 
milyon dolara ulaşacağız.

Birliğiniz aracılığıyla en fazla hangi ülkelere ihracat 
yapılıyor?
Bu sorunuzu iki alt sektör altında değerlendirmek 
daha doğru olacaktır. Yaş meyve sebze sektörüne 
baktığımızda, 2018 yılında en fazla ihracatımızın en 
önemli pazarlarımızdan biri olan Rusya Federasyonu’na 
gerçekleştiğini görüyoruz. Birliğimiz kanalı ile Rusya’ya 
bu yıl 71 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti ve bu 
rakam toplam yaş meyve sebze ihracatımızın %30’unu 
oluşturmuştur. Rusya’dan sonra en fazla yaş meyve 
sebze ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 38 
milyon dolarla Almanya, 35 milyon dolarlar İtalya, 11 
milyon dolarlar Ukrayna ve 10 milyon dolarla Polonya 
gelmektedir.

Meyve Sebze Mamulleri İhracatımıza baktığımızda 
ise 2018 yılında 112 milyon dolar en fazla Almanya’ya 
ihracatımızın gerçekleştiğini görüyoruz. Almanya’yı ABD, 
İngiltere, Hollanda ve İtalya takip etmektedir.

İhracatı en fazla yapılan ürünler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
2018 yılında yaş meyve sebze ürünleri içinde Ege 
Bölgesi’nin ihracat şampiyonu 41 milyon dolarla kiraz 
oldu. Kirazı, 39 milyon dolar bu yıl önemli bir artış 
kaydeden kestane ve 35 milyon dolarla yaş üzüm takip 
etmektedir. Narenciye ürünleri de 38 milyon dolarla 
ihracatımıza önemli katkı sağlayan bir ürün grubu 
olmuştur.

Meyve Sebze Mamulleri sektöründe ise en fazla ihracatı 
gerçekleştirilen ürün 62 milyon dolarla kurutulmuş 
domates olmuştur. Bu rakama kurutularak yağda 
bekletilerek yemeye hazır hale getirilen kuru domatesleri 
de saydığımızda ihracatımıza katkısı 110 milyon doları 
geçmektedir. Yine biber ve kornişon turşuları, meyve 
suları, domates salçası ve dondurulmuş meyveler 
ihracatımızda ön plana çıkan ürünler olmuştur.

Yaş meyve ve sebze ihracatımızda Rusya 
Federasyonu’nun ilk sıralarda yer aldığını biliyoruz. Bu 
konuyla ilgili altını çizmek istediğiniz noktalar var mı?
2015 yılının Kasım ayında yaşanan uçak krizinin sona 
ermesi ile eski ivmesine kavuşan Rusya’ya yaş meyve 
ihracatımız, 2018 yılında önemli artış kaydetse de 
özellikle üzüm ve narenciye sezonunun başlamasına 
paralel yaşanan sorunlarla biraz sekteye uğramıştır. 
Son dönemlerde Rus gümrük yetkilileri hiçbir ülkeye 
uygulamadığı şekilde Türk ürünlerine denetimlerini 
sıkılaştırmış ve çoğu zaman haksız yere ürünlerimizi 
ülkelerine sokmamışlardır. Bu konuda Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Ticaret 
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile pek çok görüşme 
gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda ihracat 
partilerinde ambalajlara soğuk damga uygulamasının 
iptal edilmesini sağladık. Bununla birlikte Tarım ve Orman 
Bakanlığımız 2019 yılından itibaren Rusya’ya gidecek 
bazı ürünler için fumigasyon uygulaması başlattı ve 

exports and improve our competitive edge with other 
competing countries; and to focus on developing new 
markets and provide foreign exchange to our country 
by increasing our exports. I hope that we will equalize 
this export record in 2019 and  reach to US$ 1 billion 50 
million level. 

Which countries are the products exported most 
through your Association? 
It would be accurate to evaluate your question under 
two sub-sectors. In view of the fresh fruit and vegetables 
sector, we see that highest quantity of our exportations 
was realized to Russian Federation, which is one of our 
most significant markets, in 2018. The exports to Russia 
through the channel of our Association were US$ 71 
million this year; and this figure formed 30% of our total 
fresh fruit and vegetable exportations. Following Russia, 
the countries we export fresh fruits and vegetables most 
were Germany with US$ 38 million, Italy with US$ 35 
million, Ukraine with US$ 11 million and Poland with US$ 
10 million. 

In view of our Fruit and Vegetable Products exportations, 
we see that highest quantity of exports in 2018 was to 
Germany with US$ 112 million. Germany was followed by 
USA, England, Holland and Italy. 

Can you give us information about the most exported 
products? 
Exports champion of Aegean Region in 2018 among 
fresh fruit and vegetable products was cherry with 
US$ 41 million. Cherry was followed by the significant 
increase of chestnut this year with US$ 39 million 
and fresh grapes with US$ 35 million. Citrus products 
also have been a product group ensuring significant 
contribution to our exportations with US$ 38 million. 

In Fruit and Vegetable Products sector, the product 
exported most was dried tomatoes with US$ 62 million. 
When we add dried tomatoes preserved in oil ready for 
consumption in this figure, its contribution would exceed 
US$ 110 million. Again pepper and gherkin pickles, fruit 
juice, tomato paste, and frozen fruits were the products 
that came to the forefront in exports. 

We know that Russia is in the first row in our fresh fruit 
and vegetable exports. Are there any points you would 
like to underline in this respect? 
Since the plane crisis that occurred in November 
2015, our fresh fruit exports to Russia are restored 
to the former speed and had a significant increase in 
2018; however, it was interrupted with the problems 
experienced in parallel to the start of especially the 
grape and citrus season. Recently, Russian customs 
officials tightened the audits on Turkish products beyond 
their applications to other countries and they frequently 
did not let our products in their country unduly. We made 
many negotiations with Mr. Bekir Pakdemirli, our Minister 
of Agriculture and Forestry, and Mrs. Ruhsar Pekcan, 
our Minister of Commerce, in this respect. In conclusion 
to such negotiations, we assured the cancellation of 
cold stamp application on packages in exportation 
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biz de Birlik olarak üyelerimizi ziraat mühendislerinin 
fumigasyonu kendilerinin yapabilmesi için operatör 
kursu açtırıyoruz. Bu eğitimler sonunda firmalar kendi 
paketleme tesislerinde fumigasyon yapabilecekler 
ve kalıntı sorunu çözülmüş olacak. Buna paralel 
olarak ihracattan geri dönen ürünler için de kendi 
mevzuatımızda birtakım esneklikler yapılması için Tarım 
ve Orman Bakanlığımıza başvuruda bulunduk ve özellikle 
narenciyede geri dönen ürünler için analiz şartlarını 
ihracatta aranan analiz şartları ile eşit hale getirdik. 

Diğer hedef pazarlarınızdaki çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Sektör olarak Rusya gibi tek bir pazara bağlı kalmak 
sektörün sürdürebilirliği açısından istediğimiz bir 
durum değil ve AB ülkelerinin yanında Uzakdoğu ve 
Çin pazarının hem yaş meyve hem de meyve sebze 
mamulleri sektörünün geleceği için çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Yaş meyve sebze ihracatında bu pazarlarda bazı 
ülkelere ihracat iznimiz bulunmuyor ve bu engelleri 
kaldırmak için yoğun bir uğraş içindeyiz. İlk olarak 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne kiraz ihracatının yolu açıldı 
ve fumigasyon ile ilgili talebimiz Çin tarafından kabul 
edilirken aynı zamanda yeni protokol de imzalandı. 
Bunun yanında Manisa’nın Demirci ilçesinde Demirci İlçe 
Tarım Müdürlüğü ve Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü 
tarafından yürütülen Akdeniz Meyve Sineği’nden ari 
alanda kiraz yetiştirme projesine tuzak desteği sağladık. 

Yine benzer şekilde Ortaca bölgesinde Akdeniz Meyve 
Sineği ile mücadele kapsamında Tarım İlçe Müdürlüğü’ne 
malzeme temin ettik ve bu mücadele yönteminin de 
ihracatımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti dışında Endonezya’ya ihracat 
engelinin kaldırılması konusunda da önemli bir aşama 
kaydettik ve yakın zamanda bu ülkeye ihracatımızın da 
başlayacağını umuyorum.

Uluslararası fuarlara katılmaya verdiğiniz önemi 
biliyoruz. Birlik olarak katılım gerçekleştirdiğiniz fuarlar 
ve katılmayı planladığınız fuarlar hangileridir?
Göreve geldiğimizden bu yana yurtdışı tanıtım 
faaliyetlerine de son derece önem veriyoruz. Yurtdışı 
tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirirken taze meyve 
sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedef 
pazarlarına ayrı çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılının ilk 
çeyreğinde de yaş meyve sebze sektörü ile ilgili Hong 
Kong ve Rusya’da, meyve sebze mamulleri sektörüne 
yönelik olarak da Fransa ve Çin’de tanıtım faaliyetlerimize 
devam ettik. Bu fuarlarda hem bölgemiz ürünlerini 
müşterilere ve ziyaretçilere tattırdık hem de mal alım 
taleplerini toplayarak üyelerimiz ile paylaştık.

2019 yılının ilk çeyreğinde de Şubat ayında Berlin ve 
Dubai’de, Mart ayında ise Japonya’da fuara katılım 
sağlayarak tanıtım faaliyetlerimize devam ettik. 
Yıl boyunca faaliyetlerimizi sürdürerek üyelerimizi 
bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

lots. Furthermore, our Ministry of Agriculture and Forestry 
initiated fumigation application on some products exported 
to Russia to take effect as of 2019; and we are opening 
operator training course to allow agricultural engineers 
of the member of our Association apply fumigation. The 
companies will be able to perform fumigation at their own 
packaging facilities and residue problem will be solved at 
the end of such training programs. 

In parallel to this, we applied to our Ministry of Agriculture 
and Forestry for providing some flexibility in our regulations 
on products returning from exportation; and we assured 
making the analysis conditions for the returning products, 
especially citrus, equal to the analysis conditions for 
exportation. 

Can you give us information about your actions in other 
target markets? 
It is not desirable, in terms of the sustainability of the 
sector, to be bound to a single market like Russia as the 
sector; and I believe that Far Eastern and Chinese markets 
in addition to EU states are very important in terms of the 
future of fresh fruit and vegetables as well as fruit and 
vegetable products. 

We do not have the permission to export fresh fruits and 
vegetables to some countries and we are endeavoring 
hardly to remove such barriers. First of all, the path to 
cherry exportation to People’s Republic of China was 
opened. We signed a new protocol with China while our 
demand for fumugation method was accepted.
Besides, we are working closely to purge cherry cultivation 
areas from the Mediterranean Fruit Fly together with joint 
effort of Demirci District Directorate of Agriculture, Manisa 
and supported by the Bornova Agricultural Research 
Institute, through purchasing traps. 

Likewise, we supplied special materials to the District 
Directorate of Agriculture under the scope of fight against 
Mediterranean Fruit Fly in Ortaca region; and we believe 
that this efforts will contribute to our exports. 

We made significant progress in terms of eliminating the 
barrier against exportation to Indonesia in addition to 
People’s Republic of China; and I hope that we will start 
exporting to this country in the new future. 

We know your attention in participating in international 
exhibitions. What are the exhibitions you participated and 
plan to participate as an association? 
We have been attaching great importance in foreign 
introduction activities since the day we took position. We 
are actively working on developing target markets for fresh 
fruit-vegetable and fruit-vegetable products sectors while 
performing introductory activities abroad. We attended 
exhibitions in Hong Kong and Russia with regards to fresh 
fruit and vegetables and in France and China for fruit and 
vegetable products in the second half of 2018. 
We had the opportunity to introduce the products of our 
region to the customers and visitor and to collect leads and 
interest to share with our members. 
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Interview

Fuarlar dışında gerçekleştirdiğiniz yurt dışı tanıtım 
faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Fuar katılımları dışında ticaret heyetlerinin de son derece 
faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede 2016 
yılından beri yürütülen taze kiraz ve üzümde Ur-Ge 
projemiz çerçevesinde Güney Afrika’ya bir inceleme 
ve ticari heyet organizasyonu yaptık. 2019 yılında da 
hem yaş meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri 
sektöründe yeni Ur-Ge projelerini hayata geçireceğiz 
ve bu konuda üyelerimizin talep ve görüşlerini bizlere 
iletmelerini bekliyoruz.l

Interview

In the first quarter of 2019, we will be continuing our 
promotion activities by participating in exhibitions in Berlin 
and Dubai in February and in Japan in March. We will also 
continue our activities and inform our members throughout 
the year. 

Can you give us information about your promotional activ-
ities abroad in addition to the exhibitions? 
I believe that commercial committees are highly important 
in addition to participations in exhibitions. Within this 
framework, we made an examination and commercial 
committee trip to South Africa under our Supporting the 
Development of International Competition project being 
carried on since 2016 for fresh cherries and grapes. We will 
initiate new Supporting the Development of International 
Competition projects in fresh fruits and vegetables and fruit 
and vegetable products sectors in 2019; and we expect our 
members to communicate their demands and opinions to 
us.l
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Sadece kokuları bile yetiyor yüreklerdeki 
coşkuyu arttırmaya. Bu coşkuyla mı 
bilemem ama çocuk yaşlarda cebine 
mandalina koyup okul yolunu tutmayan 
çok az kişi vardır herhalde.. İşte karşınızda 
kış mevsiminin olmazsa olmazı mandalin.  

Even only the smell of it enough to 
increase the enthusiasm in our hearts. I 
guess there is not much people who did 
not put a tangerine in his/her pocket and 
take the road to school in childhood. Here 
is a must for the winter: Mandarin.  

Mandarin

Mandalina Citrus reticulata, 
turunçgiller Rutaceaca ailesindendir. 
Anavatanı Güneydoğu Asya, Çin ve 
Japonya’dır. Ege Bölgesi’nde yetişen 

Satsuma mandalinası adını Japonya’nın Satsuma 
Bölgesi’nden alır. Turuncu, sarı renklerde olan 
meyvemiz, etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Meyve 
kabuğu hasat döneminde sarı portakal renginde 
ve hafif pürüzlüdür; kabuğun meyve etine bağlılığı 
gevşektir. Olgunlaşma döneminden sonra kabuğun 
etten ayrılması kolaylaşır. Yumuşama eğilimi yüksek 
bir türdür. Depolamaya ve taşımaya elverişlidir. 
Meyve eti koyu portakal sarısı rengindedir. Olgunluk 
döneminde, meyve suyu miktarı %43,90’dır. 
Mandalina, genelde taze olarak yenir. Ancak reçelini, 
marmelâdını, meyve suyunu ve şerbetini yaparak da 
tüketmeniz mümkün.  

Tanışıp kaynaşalım…
❱   Fideleri, sonbahardan ilkbahara kadar   
 dikebilirsiniz. 
❱   Mandalina fidanlarını soğuklardan korumak için  
 en uygun dikim zamanı ilkbahardır. 
❱   Toprak sıcaklığının en az 13 derece olması  
 önemlidir. 
❱   Dikerken aralarında yaklaşık yedi metre mesafe  
 bırakın. 
❱   En sağlıklı gelişimini kumlu-tınlı ve humuslu  
 toprakta gösterir. Aklınızdan çıkarmayın. 

Güncel

Mandalina



InterviewActual

MandarIn, Citrus reticulata, comes from 
Rutaceaca family of citrus. Its homeland 
is Southeastern Asia, China and Japan. 
Satsuma tangerine grown in Aegean 

Region takes its name after Satsuma region in Japan. 
This orange and yellow colored fruit has a fleshy and 
juicy structure. Its peel is yellow orange colored and 
has slightly rough surface in the harvesting period; 
the attachment of peel to the flesh of fruit is loose. 
It becomes easy to remove the peel from flesh after 
the ripening period. It has high softening tendency. It 
is suitable for storing and transportation. Its flesh has 
dark orange yellow color. Its fruit juice quantity in the 
ripening period is 43,90%. 
Tangerine is generally consumed fresh. However, it is 
possible to make tangerine jam, marmalade, juice and 
syrup. 

Let’s learn all the details… 
❱  You may plant seedlings from autumn to spring. 
❱	 Most suitable planting time for tangerine is  
 spring in order to protect tangerine saplings from  
 cold. 
❱	 It is important to make sure that soil temperature  
 is at least 13 degrees. 
❱  Leave approximately seven meter distance  
 among them while planting. 
❱  Healthiest growth is ensured in sandy-loamy soil  
 and humic soil. Keep this in mind. 
❱  Since roots going deeper has high oxygen need,  
 they must never be grown in heavy soil. 
❱  It is sensitive against lime in the soil. 
❱  Soil pH should be between 5.5-6. 
❱  The roots of tangerine trees are exposed like  
 all the citrus. They should be let in the soil up to  
 10 centimeter depth and the roots of tree should  
 not be damaged. 
❱  Although it is resistant against cold, its fruits 
 may be frozen at -3 degrees. 
❱  Development of tangerine trees start at 
 12-13 degrees. Its development is very fast at  
 25-31 degrees. Its development stops at 37-39  
 degrees. 
❱  Most suitable temperature for bearing is 21 degrees. 
❱  Tangerine tree is formed by budding to citrus tree  
 rootstocks. If you wish to plant it in your garden, it  
 is best to buy a healthy sapling. 
❱  Make sure to protect it from harsh wind. 
 Do not be intimidated by its maintenance…
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❱   Derine inen köklerin oksijen gereksinimi   
 fazla olduğu için kesinlikle ağır topraklarda  
 yetiştirilmemelidir. 
❱   Topraktaki kirece karşı duyarlıdır. 
❱   Toprak pH’ının 5.5-6 olması gerekir. 
❱   Tüm turunçgiller gibi mandalina ağacının da  
 kökleri yüzlektir. Toprak işlemesi 10 santimetre  
 derinliğe kadar yapılmalı ve ağacın köklerine zarar  
 verilmemelidir. 
❱   Soğuğa dayanıklı olmasına rağmen eksi üç  
 derecede meyveleri donabilir. 
❱   Mandalina ağaçlarının gelişmesi 12-13 derece  
 sıcaklıkta başlar. 25-31 derecede gelişim çok  
 hızlıdır. 37-39 derecelerde ağacın gelişimi durur. 
❱   Meyve oluşumu için en uygun sıcaklık 21   
 derecedir. 
❱   Mandalina ağacı, turunç ağacı anaçlarına   
 aşılanma yöntemiyle üretilir. Bahçenizde   
 yetiştirmek istiyorsanız, en doğrusu sağlıklı bir  
 fidan almaktır. 
❱   Sert rüzgârlardan korumayı unutmayın.  
 Bakımı gözünüzü korkutmasın…
❱   Fidanlar tutuncaya kadar 3-15 günde bir sulayın.  
 Sulamaya, iklim şartlarına bağlı olarak, Nisan  
 ayından, Eylül- Ekim aylarının sonlarına kadar  
 devam edin. 
❱  Ağır topraklarda düzensiz sulama, çiçek ve küçük  
 meyve dökümlerine neden olur. Aman dikkat! 
❱  Mandalinada gübreleme, azot, fosfor ve   
 potasyum olmak üzere üç ayrı zamanda yapılır. 
❱  Gübreleri, sulama suyuyla ya da toprağa   
 doğrudan verebilirsiniz. Ağaç gövdesinden 50  
 santimetre dışarıya verilir ve toprağa karıştırılır. 
❱  Ağaçlarda budama zamanı, erken ilkbahar  
 dönemidir. Budamayı, son donlar geçtikten sonra,  
 sürgün vermeye başlamadan yapmalısınız. 
❱  Kurumuş, kırılmış, dikine büyüyen dalları kesin.  
 Ağacın tümü zarar görmüşse aşı yerinin   
 üzerinden keserek yeni sürgün oluşmasını  
 sağlayın. 
❱  Hasadı meyvelerin olgunluğuna bakarak   
 sonbaharın çeşitli zamanlarında yapabilirsiniz.  
 Sağlığımıza faydalarından bahsetmiş miydik?
❱  Bir ufak mandalina, büyük bir portakaldan daha  
 fazla C vitamini içerir. 
❱  Ona turuncu rengini veren karoten maddesi,  
 karaciğer hastalıklarına iyi gelir. 
❱  İçeriğindeki potasyum sayesinde, yüksek  
 tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. 
❱  Damar hastalıkları için faydalıdır. 
❱  Kılcal damarlardaki kan dolaşımını hızlandırır. 
❱  Gribe karşı etkili bir ilaçtır. 
❱  Aynı zamanda yüksek miktarda şeker içerir,  
 serbest asit oranı oldukça düşüktür. 
❱  Kanı temizler. 
❱	 Kalp hastalıklarına da etkilidir. Çünkü kötü  
 kolesterol düzeyini düşürür. l

❱  Water every 3-15 days until the sapling is  
 reserved in the soil. Continue watering from April  
 to the end of September-October depending on  
 the climate conditions. 
❱  Note that irregular watering on heavy soil cause  
 bloom and small fruit falls. 
❱	 Fertilization is performed for tangerines in three  
 separate times including nitrogen, phosphor and  
 potassium applications. 
❱  You may apply fertilizers through irrigation water  
 or directly to the soil. It is applied 50 centimeters  
 away from the trunk and mixed to the soil. 
❱  Pruning time for trees is early spring term. You  
 should perform pruning after the last frost before  
 shooting. 
❱  Cut off dried, broken, vertically growing branches.  
 If the entire tree is damaged, cut off above the  
 budding section to ensure formation of new  
 shoots. 
❱  You may harvest the fruits in different times of  
 autumn observing the ripening of fruits. 
 Did we mention its benefits to our health? 
❱  One small tangerine contains more amount of  
 Vitamin C than a large orange. 
❱  Carotene material which supplies its orange color 
       is good for liver diseases. 
❱  It helps reducing high blood pressure thanks to its  
 potassium content. 
❱  It is useful for vascular diseases. 
❱  It accelerates blood circulation in capillary vessels. 
❱  It is effective against flu. 
❱  It also contains high amount of fructose and its  
 free acid rate is rather low. 
❱	 It cleans the blood. 
❱	 It is efficient against heart diseases, because it  
 reduces the bad cholesterol level. l
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Mandalina kilo vermeye yardımcı 
Mandarin helps losing weight 
Turunçgiller ailesinin sevilen yiyeceği mandalinanın 
kilo vermenize yardımcı olacağını biliyor muydunuz? 
İşte mandalinanın kilo vermedeki mucize etkisi...
Kokusu, rengi ve tadı ile kış aylarının vazgeçilmezi 
olan mandalinanın sağlık açısından ne kadar faydalı 
olduğunu bilmeyen yoktur. 

Peki mandalina tüketiminin zayıflamaya etkisi 
var mıdır? İşte mandalinanın zayıflama açısından 
inanılmaz faydaları...
Karaciğer ve karında biriken yağlanmaların gitmesi 
için mandalina tüketimine önem verebilirsiniz. 
Lif miktarından dolayı metabolizmayı hızlandıran 
mandalina, idrar söktürücü özelliğiyle ödemin dışarı 
atılmasını da sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken 
önemli bir hususta mandalinayı kabuğundan 
soyduktan sonra aradaki beyazları ayıklamamaktır. 
Çünkü bu beyaz yerlerde ‘Pektin’ maddesi var. 
Mideye iyi gelen ve tok kalmanızı hissettiren bu 
madde aynı zamanda kolesterolü düşürmeye de 
yardımcı oluyor.

Peki nasıl tüketeceksiniz?
Mandalina ile kilo vermek için kabuğu soyduktan 
hemen sonra ara öğünlerde 2 defa tüketmeye 
gayret göstermelisiniz. Böylelikle içindeki lifler, 
sindirimi kolaylaştıracak ve sağlıklı bir şekilde 
zayıflayıp formunuzu koruyabilirsiniz. l

Did you know that mandarin, the popular variety of 
citrus family, would help you lose weight? Here is 
the miraculous effect of mandarin in losing weight… 
Mandarin is an irreplaceable fruit of winter with its 
smell, color and taste and it is well known that it is 
very useful for health also. 

Well then, does mandarin consumption has effects 
on losing weight?  Here are the unbelievable bene-
fits of  mandarin in terms of losing weight...
You may consider consuming mandarin eliminate 
liver and abdominal fattening. Mandarin accelerates 
metabolism because of its fiber content and it allows 
removal of edema thanks to its diuretic properties. It 
is worth noting here that you should not remove the 
white parts you see after peeling off the mandarin, 
because those white parts contain “pectin”. This 
material is good for the stomach and also makes you 
feel full and helps reducing cholesterol. 

How to consume?
In order to lose weight with mandarin, you should 
consume the white peel twice like a snack right after 
peeling the mandarin. This way, the fibers inside 
would ease digestion and help you lose weight and 
keep fit in a healthy way. l
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Birçok anne, sebze sevmeyen çocuğuna 
sebzeyi yedirebilmenin “gizli” yollarını arar. 
Sebzeleri püre haline getirip makarna 
sosunun, keklerin içine saklamak 

çocuğunuzun az bir miktar sebze tüketmesi ve bu 
besin değerlerinden faydalanabilmesi için etkilidir. 
Örneğin makarna için Marinara sosu iyice ezilmiş 
kabak ve havuçları katmak için harika bir kamuflajdır. 
Haşlanmış ve ezilmiş karnabahar ise patates püresi 
içinde kaybolur gider. Ancak sebzeleri ve meyveleri 
farklı besinlerin içine saklamak uzun vadede olumlu 
etkiler yaratmaz.Bu sebepten çocuğunuza mutlaka 
sebzeleri bütün olduğu halinde sunmaya da devam 
edin.

Unutmayın! Çocuğunuz bir yetişkin olduğunda siz 
bezelyeleri spagetti sosu içine saklamak ya da 
ıspanak püresini, rendelenmiş havucu, kurabiyenin 
içine gizlemek için yanında olmayacaksınız. Bir 
yetişkin olduğunda sağlıksız, karbonhidrat ve şeker 
odaklı yemek seçimleri olmaması için onu şimdiden 
doğru yönlendirmek, ileride doğru besinleri tercih 
etmesini sağlamak, zihinsel ve fiziksel gelişimi için 
çok önemli.Üstelik de sebzeleri saklamaya çalışıp 
da çocuğunuza yakalanırsanız onun sebzelere 
karşı eskisinden çok daha katı ve dirençli 
olacağına emin olabilirsiniz! Yemek 
zamanı çıkan tartışmalar tahmin 
edilerek, çocukların tabaklarına 

Many mother looks for “secret” ways to have 
children eat vegetables if they do not like to. 
It is beneficial for children to consume small 
amounts of vegetables in order to benefit from 

the nutrition when you puree the vegetables and hide 
them in pasta sauce or cakes. For instance, Marinara 
sauce is a great camouflage to include mashed squash 
and carrots in pasta. Boiled and mashed cauliflower 
blends well with mashed potatoes. However, disguising 
the vegetables and fruits in different food does not 
create the positive image and appeal in the long term. 
Therefore, it is advisable to offer vegetables to your 
children as they are and in there whole form. 

Remember! When your child grows up and becomes 
an adult, you will not be there to hide peas in spaghetti 
sauce or spinach puree and grated carrots in cookies. 
It is very important in their mental and physical 
development to help guide them to ensure that they 
prefer the correct foods in the future in order to avoid 
them selecting unhealthy, carbon hydrate and sugar 
based food when they becomes adult. 

Furthermore, if you are caught up 
by your child trying to hide the 

vegetables, you can be sure 
that they would become even 

more strict and resistant 
against the vegetables 
than before! 

Çocuklara meyve ve sebzeyi 
nasıl severek yediririz?
How to get children to enjoy eating 
fruits and vegetables?
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yarı yarıya meyve ve sebze konması önerilmektedir. 
Çocuklara daha fazla sebze yedirmek, bir savaş olmamalı. 
İşte size sebzeleri çocuklarınıza sunmak ve onlarla 
tanıştırmak için yaratıcı yöntemler.

TATLI YERİNE MEYVE TABAĞI 
Tatlı olarak meyve tabağı tercih edin. Çocuklar için 
seçimin kendi ellerinde olması hoşlarına gidecektir. 

ÇOCUKLARI MUTFAĞA SOKUN
Çocuklarınızı manava götürün ve bir sebze seçmesini 
isteyin. Sonra o sebzeyi yıkatın, soydurun, dilimletin ve 
pişirme şeklini tercih etmesi için yardım edin.

SEBZELERDEN EĞLENCELİ 
ŞEYLER YAPIN
Ufak bir çocuk için, kesilmiş sebzelerden suratlar yapmak 
ve bunları tabaktan alıp ağızlarına atmak eğlenceli 
gelecektir. Brokoliden ağaçlar, karnabahardan kuzular 
yapmak, onlar için sebzeleri artık korkutucu olmaktan 
çıkartacaktır. Yiyecekleri minik hazırlamak da çocuklara 
göre bir yemek olacaktır. “Bazen yemeğin arkasında onun 
eğlendirici olması vardır.” der bazı pediatristler. “Eğlenceli 
hale getirmek bir icattır.”

BİR YENİ, BİR DE ALIŞTIĞI SEBZEDEN VERİN
Çocuğunuza tamamen sevmediği ya da bilmediği 
yemeklerle dolu bir tabak teklif etmeyin. Bir seferde 
sadece tek bir yeni sebze vermeyi deneyin. Mutlaka 
yanında tanıdık tatlar da teklif edin. Elbette bu tanıdık 
tatlar içinde en az bir çeşit sevdiği sebze bulunsun. 
Bu şekilde yeni bir yiyeceği denemesi için onu 
cesaretlendirmiş olursunuz. 

FIRINDA KIZARTILMIŞ SEBZELER
Bazı çocuklar, sebzeleri lapa gibi olduklarından ve keskin 
tatlarından dolayı sevmezler. O halde sebzeleri fırında 
kızartmayı deneyin. Fırında pişirmek, içinin yumuşak, 
dışının da çıtır olmasını sağlar. Ayrıca sebzelerin doğal 
tatlılığını da ortaya çıkarır. Böylece çiğ ya da haşlanmış 
haldeki gibi yoğun tatları olmayacaktır. Üzerine biraz 
yağ gezdirip ve biraz peynir rendeleyip fırınlamayı da 
deneyebilirsiniz.

HER YERDE SEBZE VE MEYVE BULUNDURUN
Çocuğunuz acıktığı zaman sebzeler ve meyveler kolay 
ulaşabilecekleri yerdeyse, onları yemeğe daha istekli 
olacaklardır. Havuçları, üzümleri ve tatlı bahçe biberlerini 
kesin ve siz yemek hazırlarken, önüne koyun. Eğer 
yemek öncesi atıştırmalık isterse tek seçenek olarak 
onları sunun. Buzdolabında da temiz ve yenmeye hazır 
halde göz önüne koyarsanız, dolabı yemek bakmak için 
açtıklarında onları alabilirler. l

It is suggested to put fruits and vegetables in small amounts 
on the plates of your children, to stimulate discussion during 
meal time. It must not become an argument to try and force 
the children to eat more vegetables. Here are some creative 
methods to provide and introduce vegetables to your children. 

PLACE A FRUIT PLATE INSTEAD OF DESSER
Prefer a plate of fruits in place of a dessert. Children would be 
pleased to make their choice. 

INVITE YOUR CHILDREN INTO THE KITCHEN 
Take your child to the greengrocer and ask them to pick the 
fruits and vegetables. Then make them wash, peel, and slice 
them and if cooking, ask them to help in choosing the recipe 
and cooking style for that vegetable. 

CREATE FUN STUFF FROM VEgETABLES 
For a little child, it would be fun to create faces from 
vegetables cut in shapes and put these in their month. Making 
trees from broccoli and sheep from cauliflower would take the 
vegetables out from being scary for them. Preparing the food 
in small parts would also be suitable for the children. Some 
pediatricians say “Sometimes fun is what is needed behind the 
food.” “It is an invention to make it fun.” 

gIVE THEM ONE NEW AND ONE FAMILIAR 
VEgETABLE
Do not offer your children food that they do not like or know. 
Try giving them only one new vegetable at each sitting. Offer 
them also familiar tastes with it. Make sure there Is at least 
one variety of vegetable of their liking among those familiar 
tastes. That way you would encourage them to try new 
products. 

OVEN BAKED VEgETABLES 
Some children do not like the vegetables because of their 
mushy like texture or being tangy. Try baking the vegetables 
in the oven. Oven baking makes them soft in the inside 
and crunchy on the outside. It also brings out the natural 
sweetness of vegetables. Thus, they will not have the intense 
taste of raw or boiled ones. You may also try sprinkling some 
oil and grating cheese on top and bake in the oven. 

MAKE VEgETABLES AND FRUITS AVAILABLE 
EVERYWHERE
If vegetables and fruits are easily accessible when your child 
gets hungry, they will be more eager to eat them. Slice the 
carrots, grapes and sweet garden peppers and put them in 
front of them while you prepare the meal. Offer these only 
as a single option if they want to eat some snacks. If you 
keep them clean and ready to eat and in their sight in the 
refrigerator, they may take them when they open the fridge 
looking for something to eat. l
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Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri 
ihracatında 2018 yılında tarihi rekor

Historical record for 2018 in Fresh Fruit and
Vegetable and Products exportation
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2018 yılında gerçekleştirdiği 831 milyon 500 bin 
dolarlık ihracat rakamıyla tarihi rekorunu kırdı. Ege Bölgesi’nden yapılan yaş meyve sebze 
ve mamulleri ihracatı kuruluş yılı olan 1966 yılından bu yana ilk kez 800 milyon doları 
aşmış oldu.

HIstorIcal record in 2018 for fresh fruit, vegetable and products exportation 
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association set an historical record 
with the exportation figure of US$ 831 million 500 thousand . Fresh fruit, vegetable 
and products exportations from the Aegean Region exceeded US$ 800 million in 2018 
for the first time since 1966. 
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Egeli meyve sebze mamulleri ihracatçıları, 2018 
yılında; Türkiye’ye, 597 milyon 839 bin dolarlık 
döviz kazandırırken en fazla ihraç edilen ürünler 
biber turşusu, kurutulmuş domates, kornişon 

turşusu oldu. Egeli mamul ihracatçıları 180 farklı ürün 
çeşidini ihraç etme başarısı gösterdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyesi 
firmaların yaş meyve sebze ihracatı ise; yüzde 35’lik 
artışla 173 milyon dolardan, 233 milyon 677 bin dolara 
fırladı.

Yaş meyve sebze ürünleri ihracatında öne çıkan ürünler, 
40 milyon 783 bin dolarla kiraz, 39 milyon 17 bin dolarlık 
tutarla kestane ve 34 milyon 570 bin dolar ile sofralık 
üzüm ihracatı oldu. Bu ürünleri domates, mandalina, nar, 
limon, hurma, incir ve portakal ihracatı takip etti.

 Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2018 
yılında 831 milyon dolarlık ihracat rekoru kırarak 
ihracatın yüzde 12,4 oranında arttığı bilgisini veren Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılı için 1 milyar 50 
milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını dile getirdi.
 
2018 yılında yaş meyve sebze ihracatlarının yüzde 
36’lık artışla 172 milyon dolardan 233 milyon dolara 
çıktığı bilgisini veren Uçak, “Meyve sebze mamulleri 
ihracatımız ise; yüzde 6’lık yükselişle 567 milyon 
dolardan, 598 milyon dolara çıktı. Türk halkının yüzünü 
güldüren ihracat rakamlarına katkı sağlayan tüm 
ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum” şeklinde 
konuştu.

Aegean fruit and vegetable products producers 
brought foreign exchange of US$ 597 million 
839 thousand to Turkey in 2018; and the most 
exported products were pickled gherkins, dried 

tomatoes, pickled peppers. Aegean product exporters 
succeeded in exporting 180 different product varieties. 

In 2018, the fresh vegetable and fruit exportation 
of members of Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association increased by 35 percent to US$ 
173 million 233 thousand.

Principal products in fresh fruit and vegetable 
exportation are cherries with US$ 40 million 783 
thousand, chestnuts with US$ 39 million 17 thousand, 
fresh grapes  with US$ 34 million 570 thousand These 
products were followed by the exportation of tomatoes, 
mandarins, pomegranate, lemon, dates, figs, and orange. 
Mr. Hayrettin Uçak, Chairman of Board of Directors 
of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association, informed that, in addition to the exportation 
record of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters 
Association for US$ 831 million in 2018, the yearly 
exportation volume increased by 12.4 percent. He stated 
that they target exportation for  2019 is US$ 1 billion 50 
million. 

Mr. Uçak mentioned that fresh fruit and vegetable 
exportations in the last one year increased by 36 
percent from US$ 172 million to US$ 232 million and 
added: “Our fruit and vegetable products exportation 
increased by 6 percent from US$ 566 million to US$ 
598 million. I would like to congratulate all our exporters 
contributing in exportation figures to the satisfaction of 
Turkish people with all my heart.” 
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MAMUL İHRACATINDA ALMANYA, MEYVE 
SEBZE İHRACATINDA RUSYA LİDER
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, 2018 
yılında 116 ülkeye 598 milyon dolarlık meyve sebze 
mamulleri ihraç etme başarısı gösterirken Almanya 112 
milyon dolarlık ihracatla lider oldu.

Amerika Birleşik Devletleri 105 milyon dolarlık Ege 
lezzetleri tercih ederken, İngiltere’ye 65 milyon dolarlık 
meyve sebze mamulleri ihraç edildi. Bu ülkeleri; 
Hollanda, İtalya, Kanada, Avustralya, Fransa, Belçika ve 
Çin izledi.

Ege Bölgesi’nden meyve sebze mamulleri ihracatında 
en önemli artış ise; Japonya’ya oldu. Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği’nin, Japonya’ya yönelik Ege 
İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki; Ege Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya 
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ege 
Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ile işbirliğinde 
iki yıldır yürüttüğü Turquality Projesi’nin semerelerini 
görmeye başladı. Japonya’da meyve sebze mamulleri 
ihracatı yüzde 120’lik artışla 5 milyon 686 bin dolara 
ulaştı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri; 
2018 yılında 81 ülkeye yaş meyve sebze ihracatı 
gerçekleştirirken Rusya 71,7 milyon dolarlık Türk yaş 
meyve sebze tercihi ile zirvede yer aldı. Rusya’ya yaş 
meyve sebze ihracatı yüzde 210 artış gösterdi.

38,2 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ile 
Almanya ikinci sırada yer alırken, zirvenin üçüncü 
basamağı 34,6 milyon dolarlık ihracatla İtalya’nın oldu. 
Bu ülkeleri; Ukrayna, Polonya, Beyaz Rusya, Romanya, 
Lübnan, İngiltere ve Hollanda takip etti. l

gERMANY IS THE LEADER IN PROCESSED 
FRUITS AND VEgETABLES ExPORTS; 
RUSSIA IS THE LEADER IN FRUIT AND 
VEgETABLE ExPORTS 
Members of Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association showed the success to export US$ 
598 million of fruit and vegetable products to 116 countries 
in 2018; whereas, Germany become the leader with US$ 
104 million of exportation. 

United States of America preferred Aegean tastes for 
US$ 105 million; whereas, US$ 65 million of fruit and 
vegetable products were exported to UK. These countries 
were followed by Holland, Italy, Canada, Australia, France, 
Belgium and China. 

Most important increase from Aegean Region in fruit and 
vegetable products exportation was Japan. Turquality 
Project has been carried out for two years by Aegean 
Fresh Fruits and Vegetables Exporters Association in 
collaboration with the Aegean Cereals, Legumes, Oil Seeds 
and Products Exporters Association, Aegean Dried Fruit 
and Vegetable Exporters Association, Aegean Furniture, 
Paper and Forest products Exporters Association, and 
Aegean Olive and Olive Oil Exporters Association collected 
under the roof of Aegean Exporters Associations towards 
Japan and its fruits are being harvested now. Processed 
fruit and vegetable products exportation to Japan 
increased by 120 percent and reached US$ 5 million 686 
thousand. 

Members of Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Exporters’ Association realized fresh fruit and vegetable 
exportations to 81 countries in 2018; and Russia has been 
on top with its Turkish fresh fruit and vegetable choice of 
US$ 71,7 million. Fresh fruit and vegetable exportation to 
Russia has increased by 210 percent. 

Germany became the second in fresh fruit and vegetable 
exportation with US$ 38.2 million; whereas, Italy became 
the third on top with an exportation total of US$ 34,6 
million. These countries were followed by Ukraine, Poland, 
Belarus, Romania, Lebanon , UK and Nedarlands. l
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2018 yılı istatistikleri
Statistics of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters 
Association for 2018 
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2018 2019

ÜRÜN/ÜRÜN GRUBU 
PRODUCT/PRODUCT GROUP

MİKTAR/QUANTITY  
(KG)

DEĞER/VALUE  
($)

MİKTAR/QUANTITY  
(KG)

DEĞER/VALUE  
($)

KURUTULMUŞ DOMATES 
DRIED TOMATO 12.226.564 37.048.587 11.697.127 37.266.085

BİBER TURŞULARI 
PEPPER PICKLES 33.753.893 35.726.912 34.986.211 33.656.408

ELMA SUYU VE KONSANTRESİ 
APPLE JUICE & CONCENTRATED 9.406.834 17.090.075 16.424.920 21.948.122

HIYAR VE KORNİŞON TURŞULARI 
CUCUMBER & GHERKIN PICKLES 15.187.053 16.229.937 20.328.989 18.631.571

DONDURULMUŞ DOMATES 
FROZEN TOMATO 3.736.910 14.393.641 3.575.124 13.248.522

DİĞER KONSERVE SEBZELER 
ROASTED VEGETABLES 6.809.390 11.847.042 6.523.578 11.200.404

TURUNÇGİL KONSERVELERİ 
PROCESSED CITRUS FRUITS 4.440.079 7.001.876 6.099.858 9.473.486

DONDURULMUŞ PATATES 
FROZEN POTATO 6.686.189 5.851.715 10.264.925 9.279.052

DOMATES SALÇASI 
TOMATO PASTE 10.604.324 10.607.168 5.844.248 8.518.006

DONDURULMUŞ ÇİLEK 
FROZEN STRAWBERRY 4.622.666 9.941.705 4.257.357 8.515.193

EİB MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI İLK 10 ÜRÜN  EIB PROCESSED FRUITS &
 VEGETABLES EXPORTATION TOP 10 PRODUCT (OCAK-MAYIS) / (JANUARY-MAY)



Kuru Domates
Dried Tomatoes
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Kış Sofralarının Kraliçesi 

Meyve  ve  sebzeler,  antioksidan  bileşiklerin  
ana  kaynağıdır.  Dolayısıyla  insan  sağlığı  
için  bu  gıdalar elzem  niteliktedir.  Birçok  
ülkede  domates,  gün  içerisinde  yenilen  

yemeklerin  önemli  bir  öğesidir. Antioksidan  
bileşiklerin  insan  sağlığı  üzerine  olumlu  etkilerinin  
belirlenmesi  ve  domatesin  de  bu bileşikler  için  
zengin bir  kaynak  olduğunun  ortaya konulması  ile 
domates  tüketimi  daha  da artmaya başlamıştır.  
Domates  bünyesinde  değişik  besin  öğelerinin  
bulunması  ve  yaygın  olarak  tüketilmesi nedeniyle  
insan  beslenmesi  açısından  önemli  bir  üründür.  
Taze,  olgun,  kırmızı  bir  domatesin  20-30mg/100g 
askorbik asit (C Vitamini), 4-10mg/100g likopen 
içerdiği tespit edilmiştir. Domateste bulunan 
likopenin  miktarı  çeşit,  yetişme  koşulları  ve  
olgunluk  aşamasına  bağlı  olarak  önemli  seviyede 
değişmektedir.

Domates taze tüketimi  yanında,  iklim  koşulları  
nedeniyle  bulunmasının  güçleştiği  dönemlerde  
de  kendisinden maksimum  düzeyde  yararlanmak  
ve  özel  kullanım  amaçlarıyla  başta  salça  olmak  
üzere  sos,  ketçap, domates  suyu,  domates  püresi,  
soyulmuş  domates,  dilimlenmiş  domates,  küp  
şeklinde  doğranmış domates, domates konservesi 
gibi çok değişik şekillerde değerlendirilmektedir. Son 
yıllarda belirtilen değerlendirme  yöntemlerine  ek  
olarak  domatesin  kurutularak  değerlendirilmesinin  
de  giderek yaygınlaştığı görülmektedir.  

Domatesin,  özellikle  olgun  domatesin,  hasat  
sonrası  uzun  süreli  depolamaya  uygun  olmadığı 
bilinmektedir.  Üretimin  yoğun  olduğu  dönemlerde  
işlenerek  değerlendirilmesi  zorunludur.  Yapısının 
yaklaşık % 95’inin sudan  oluşması nedeni ile  
domates bozulmaya çok  yatkın bir  sebzedir. 
Herhangi bir muhafaza  yönteminin  kullanılmaması  
veya  eksik  işlem  görerek  muhafazası,  
domateslerin  önemli  bir kısmının bozulup atılmasına 
neden olmaktadır. Uzun  süre saklanabilmesi için 
uygulanan yöntemlerden  birisi olan kurutma  en 
eski ve  uygulama alanı  en geniş  olan  yöntemdir. 
Kurutma  işlemi genel olarak  kontrollü şartlar altında  
sıcaklık uygulaması  ile gıdadaki  suyun doğrudan 
buharlaşması  ya da dondurulmuş halde kurutma  
tekniğinde olduğu  gibi gıda içinde katı hale geçirilmiş 
suyun  süblimleşmesi  sonucu uzaklaştırılması  
işlemidir. l

Queen Of Winter Tables 

Fruits and vegetables are main sources 
of antioxidant compounds. Therefore, 
such food is essential for human health. 
Tomato is an important element of meals 

consumed during the day in many countries. 
Consumption of tomatoes increased even more 
with the determination of positive effects of 
antioxidant components on human health and 
that tomato is a rich source for such compounds. 
Tomato is an important product in terms of 
human nutrition because it contains different 
nutrition elements and it is consumed widely. 
It was determined that a fresh, ripe, red tomato 
contains 20-30mg/100g ascorbic acid (Vitamin 
C), and 4-10mg/100g lycopene. The quantity of 
lycopene in tomato varies significantly based 
on the variety, growing conditions and ripening 
stages. 

Tomato is used in various ways such as sauce, 
ketchup, tomato juice, tomato paste, peeled 
tomato, sliced tomato, diced tomato, tomato 
preserves in order to benefit from it at maximum 
level and for special purposes of use in periods 
where it is not found easily due to climate 
conditions in addition to consuming it fresh. 
It is observed that it has become widespread 
gradually to use it after being dried in addition to 
the aforementioned methods of use in the recent 
years. 

It is known that tomato, especially ripe tomato, 
is not suitable for long term storage following 
its harvest. It is obligatory to process it for 
use during intense production terms. Since 
its structure is composed of approximately 
95% water, it is a vegetable very vulnerable to 
spoilage. Failure to use any storage methods 
or storing it after incomplete process results in 
spoiling on some parts of tomato and its waste. 
Drying that is used for storing the tomato for a 
long time is the oldest method with the widest 
area of application. Drying is generally the 
process of evaporating the water in food via 
thermal application under controlled conditions, 
or removing the water in food that is frozen and 
solidified by sublimating it, similar to the drying 
process. l

GÜNEŞTE DOMATES NASIL KURUTULUR

◗  Domatesler iri sulu ve çürüksüz olacak şekilde 
 seçilmelidir.
◗   Domatesler ortadan ikiye bölünür sulu kısmı 
 yukarıda kalacak şekilde dizilmelidir.
◗  Domatesleri hafiften tuzlamak gereklidir. 
◗  Ağustos ayının en sıcak günleri bu iş için idealdir. 
◗   Bir haftayı doldurmadan domatesler 
 kurumuş olacaktır.

HOW TO DRY TOMATOES 
UNDER THE SUN

◗ Make sure to select big, juicy tomatoes   
 without any rotten parts. 
◗  Slice the tomatoes in half and line them the juicy  
 parts facing up. 
◗		 Slightly salt the tomatoes. 
◗		 Hottest days of August are ideal for this process. 
◗		 The tomatoes would dry before one week.
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Mandalina Reçeli
Tangerine Jam 
❱ 12 tane küçük mandalina
❱ 6 su bardağı toz şeker
❱ 5 su bardağı su
❱ 1/2  tatlı kaşığı limon tuzu

Yapılışı: Mandalinaları yıkayıp, tencereye dizin. 
Üzerini geçecek kadar su koyup, 15 dakika kaynatın. 3 
gün ara ara suyunu değiştirin. Ortadan 2’ye kestiğiniz 
mandalinaları 5 su bardağı su ile kaynatın. Su kaynayınca 
1 su bardağı şekeri ekleyip, ocağın altını kısın. Kalan 
şekeri de 1 bardak, 1 bardak 10 dakika aralarla ilave edin.  
Şekerin tamamını eklendikten sonra, 1 saat çok kısık 
ateşte pişirin.. En son limon tuzunu ekleyip, ateşin altını 
kapatın. Soğuduktan sonra kavanoza alın.  Afiyet olsun. 

❱12 small tangerines 
❱6 glasses granulated sugar 
❱	5 glasses water 
❱1/2  coffee spoons citric acid 

Directions: Wash the tangerines and line in a saucepan. Pour in 
water until covers the top of tangerines and boil for 15 minutes. 
Replace its water every 3 days. Cut the tangerines in half and boil 
in 5 glasses of water.  Then add 1 glass of sugar and lower the 
heat.  Add the remaining glasses of sugar in every 10 minutes 
one by one.  After adding the entire sugar, cook for 1 hour in very 
low heat. Lastly, add citric acid and remove from heat. Fill in jars 
after it gets cool. Bon appetite!
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Şekersiz Mandalina Reçeli
Sugar-free Mandarin Jam 

Reçel, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan 
bir tür tatlıdır. Bu tatlıyı daha sağlıklı ve 
daha hafif bir hale getirmek için şekersiz 
yapabilirsiniz. Şekersiz reçel, diyabet 

hastaları için oldukça iyi geleceği gibi, kilo vermek 
isteyenlerin de tercih ettiği bir lezzettir. Normal 
reçelin içinde bulunan şeker, vücudumuz için 
gereksizdir. Çünkü meyvede bulunan şekerin yanı 
sıra, toz şeker de eklenir ve vücudunuz için gereksiz 
bir şeker yüklemesi olur. Şekersiz reçel yaparak tatlı 
ihtiyacınızı doğal yollardan karşılamış olursunuz. 
Özellikle portakal, mandalina gibi ekşi meyvelerde 
daha güzel bir aroma yakalamanızı sağlar. Hafif 
mayhoş tatta olan bir reçel yaparak kahvaltılarınızın 
lezzet boyutunu değiştirebilirsiniz.

Jam is a kind of dessert that is one of the 
irreplaceable tastes of our breakfast tables. 
We may cook this dessert without sugar to 
make it healthier and lighter. Sugar free jam 

is quite good for diabetic patients and is preferred by 
those wishing to lose weight. Sugar in regular jam is 
unnecessary for our body, because granulated sugar 
is added in addition to the fructose available in fruits 
and this would be an unnecessary sugar addition 
for our body.  You can meet your sweet craving 
naturally by cooking sugar free jam. Especially, 
it ensures you to get more pleasant aroma with 
sour fruits like tangerine. You may change taste 
dimensions of your breakfast tables by cooking 
slightly sour tasting jam. 

1 KAvAnOz rEçEl için gErEKEn MAlzEMElEr

❱ 1 kilo çekirdeksiz mandalina ❱  2 su bardağı elma suyu ❱  3 yemek kaşığı kadar pekmez ve  2 tutam limon tuzu

Orta boy bir tencereye iki su bardağı dolusu elma suyu koyun ve kaynayıp rengi koyulaşana kadar yavaş yavaş pişirin. Bu pişme işlemi 
ne kadar yavaş olursa elma suyunun  bir kısmının buharlaşıp geri kalanın tatlanması o kadar artacak, o yüzden acele etmeyin. Elma 
suyunun belirgin biçimde koyulaştığını, yeterince kaynadığını gördüğünüzde tencereye, yıkadığınız ve ikiye kestiğiniz mandalinalarınızı 
ekleyin.  Meyvelerin kısık ateşte, yavaş yavaş, elma suyuyla beraber pişmesine izin verin ve  bu karışıma 3 yemek kaşığı pekmez, bir 
çimdik limon tuzu ekleyin. Karışımın kıvamının yeterli olduğuna inandığınızda tencerenin altını kapatıp soğumaya bırakın. Son hareketiniz 
de reçellerinizi kavanozlara doldurmak olacak. .işte bu kadar!

IngrEdiEntS fOr 1 jAr Of jAM

❱ 1 kilo seedless tangerine  ❱ 2 glasses apple juice ❱ 3 table spoons grape molasses and  2 pinches of citric acid 

Pour two glasses of apple juice in a medium size saucepan and cook slowly until boils and color darkens. Make sure to have this process as 
slow as possible to ensure that some of the apple juice evaporates and the remaining increase in sweetness. So, do not hurry. 
When you see that apple juice is thickened apparently and boiled sufficiently, add the mandarin washed and cut into half. Let the fruit cook 
slowly in low heat with the apple juice and then add 3 tablespoons grape molasses and one pinch of citric acid. When you believe that the 
consistency of mixture is well, take the saucepan and let it cool. Lastly, you’re your jam in the jar. That’s it! 
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Akıllı Ambalaj Atılımı: 
Grafen sensörler ile üst düzey güvenlik 

The smart packaging breakthrough: 
High level safety through graphene sensors 

Güncel
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Grafen maddesini temel alan sensörler 
sayesinde, gıda ambalajının içinde oluşan 
gazlar, kimyasallar ve patojenler tespit 
edilebilecek.

Gıda güvenliğini tehdit eden sorunların başında 
bozulma geliyor. Bozulma sonucunda ürün 
lezzetini kaybedebiliyor, hatta sağlık açısından risk 
oluşturabiliyor. Bozulan gıdalar fark edildikleri zaman 
marketlerden toplanıyor, bu da üreticiler için büyük 
bir kayba yol açıyor. Gıdaların durumunu daha 
marketlere gönderilmeden anlamayı sağlayabilecek 
akıllı ambalaj  tasarımları üzerinde çalışmalar devam 
ediyor. Bunlardan biri de grafen maddesinden üretilen 
sensörleri içeriyor.

AKILLI AMBALAJ NEDİR?
Ürünün durumundaki değişiklikleri izleyerek renk 
değişimi gibi çeşitli yöntemlerle dışarıya aktaran 
ambalajlara verilen genel olarak akıllı ambalaj deniyor.

Her yıl Listeria, Salmonella, E.coli gibi bakterilerin 
üremesi nedeniyle binlerce ürün marketlerden 
toplanıyor. Gıdaların bozulmuş olduğu, ne yazık ki 
çoğunlukla tüketicinin şikayeti üzerine anlaşılabiliyor. 
Bu durum hem sağlık riski doğuruyor hem de büyük 
ekonomik kayıplara neden oluyor. Gıdaların durumu 
hakkında erken uyarı yapacak grafen tabanlı akıllı 
ambalaj sistemleri üzerinde çalışmalar sürüyor. 

İki Rus bilim adamı Andre Geim ve Konstantin 
Novoselov 2010 yılında Nobel ödülünü 
laboratuvarlarına koyarken, dünya endüstrisine 
muhteşem bir malzeme hediye etmişlerdi. Grafen. 
Grafen, bildiğimiz grafitten türetme yeni nesil bir 
malzeme. Şeffaf olan grafen malzemesi esnek 
olmasına rağmen çelikten 200 kat daha dayanıklı. 
Daha da ötesi olağanüstü hızlı bir iletken. Gıda 
ve ambalaj sektörünün de gelecekte epeyce 
yararlanacağı grafen, karbon atomlarının balpeteği 
şeklinde dizilmesinden oluşuyor ve büyük bir hızla 
endüstriye adımını attı. Şimdiden pek çok elektronik 
devi bu malzemeyi kullanarak ürün geliştirmeye 
başladı. l

The smart packaging breakthrough: High 
level safety through graphene sensors.

It will be possible to determine any gasses, 
chemicals and pathogens available in the food 
packaging, thanks to the sensors that are based on 
new technology utilizing graphene as the basis. 
Spoilage has been identified as the primary 
problem threatening food quality and safety. The 
product may lose its taste and may even cause 
risk to health as a result of spoilage. Spoiled food 
is collected from markets when identified and 
causes great loss for the producers. Studies were 
performed on implementing smart packaging to 
determine the condition of food before they are 
sent to market. One of these includes the sensors 
produced from graphene material. 

WHAT IS SMART PACKAgINg?
Smart packaging is the general name given 
to packages that monitor the changes in the 
condition of the food and indicate through methods 
such as color change. 

Every year, thousands of products are collected 
from markets due to growth of bacteria such as 
Listeria, Salmonella, E.coli, etc. Unfortunately, the 
spoilage of food is determined mostly through 
complaints of consumers. This causes both risk to 
health and major economic losses.

Two Nobel award winning Russian scientists Andre 
Geim and Konstantin Novoselov, presented an 
amazing material to the world industry: Graphene. 
Graphene is a new generation material derived 
from graphite. Graphene is transparent and 
although flexible, is 200 times more durable than 
steel. More importantly, it is an extraordinarily 
rapid conductive. Graphene unique carbon atoms 
are formed in the shape of a honeycomb and 
industry has rapidly adopted its use in the food 
and packaging sector. In addition, many electronic 
giants have started developing products utilising 
this material. l

Andre Geim Konstantin Novoselov
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Turunçgillerde görülen uçkurutan hastalığı daha 
önceleri Deuterophoma tracheiphila olarak 
bilinen Phoma tracheiphila mantarının neden 
olduğu bir hastalıktır. Özellikle Türkiye’deki limon 

bahçelerinde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu 
hastalığa karşı duyarlı tüm diğer turunçgil çeşitlerine de 
zarar verebilir. Mantar, fidanlıklarda gizli gizli yaşamasını 
sürdürebilir. Birçok yerli ve ithal limon çeşitleri bu 
mantardan etkilenmektedir. Hastalığın teşhisinde, hasta 
olduğu tahmin edilen sürgünün enine kesiti alındığında 
odun dokusunda havuç kırmızısı renginde sarımsı-
kırmızımsı bir renklenme görülür. Hastalık ağacın 
tepesinden ya da kök kısmından başlayabilir. Tepeden 
başlayan enfeksiyonlar genellikle yavaş seyreder. 
Bu durumda bitkiler hastalığın henüz bulaşmadığı 
dallardan ve budanmış olan dallardan süren ikincil 
sürgünlerle yaşamını uzun süre devam ettirebilir. Bu 

Mal secco seen in citrus is a disease caused by 
Phoma tracheiphila fungus previously known 
as Deuterophoma tracheiphila. It causes 
great problem especially in lemon gardens in 

Turkey. It may give harm also to all other citrus varieties 
that are sensitive to this disease. The fungus may 
continue living secretly in plantations. Many local and 
imported lemon varieties are affected from this fungus. 
In the determination of disease, cross section of shoot 
suspected of the disease is taken and yellowish-
reddish coloration is observed in carrot red color on the 
timber tissue. The disease may start from the top or 
roots of tree. Infections starting from the top generally 
progress slowly. In such case, the plants may continue 
living with secondary shoots from branches that the 
disease has not infected yet or from the branches 
pruned. These new shoots are also infected by the 
disease successively in time. If the disease starts from 

Güncel

Uçkurutana dikkat!

Beware of mal secco
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bottom to top, then it would progress very rapidly and 
it may surround the whole shoot or main branch. In this 
case, the infected shoot or branch would drop leaves or 
dry rapidly. Sometimes, dried leaves and fruits may remain 
on the shoot. If the pathogen enters the roots close to the 
surface of soil, it is much faster to see the symptoms and 
it may surround the entire plant rapidly. The plant dies in 
a short time. It takes more than five year for a lemon tree 
to grow. Mal secco disease destroys the tree generally 
after 5 to 10 harvesting. Currently, the only way to reduce 
the risk of disease is to choose lemon varieties resistant 
against it. 

Interdato lemons that are most common in Turkey are 
quite sensitive to mal secco disease. 
The host of disease is citrus. Lemon, citrus, citron is 
sensitive to the disease respectively. 

CULTURAL MEASURES FOR THE CONTROL 
OF DISEASE 
Budded sapling that will be planted in the garden should 
be sound and certified. Production materials should not 
be purchased from gardens infected with the disease. 
Checks should be performed all the time and infected 
saplings should be removed and destroyed. Infected 
shoots should be from approximately 20 cm below the 
infected section and budding residues should be removed 
from the garden. Grafting wax should be applied on 
wounded parts and pruning tools should be disinfected in 
10% of sodium hypochloride (bleach) solution after each 
pruning. The element enters from the wounds and there 
would be cracking, wounding and leaf dropping in frost, 
hail and stormy weather; therefore, these trees should be 
disinfected after such natural events. Furthermore, fruit 
rats creating wounds on the trees should be avoided. 

CHEMICAL CONTROL 
Disinfection of Green Parts: It should be performed for 3 
times in October, December and March. 
Soil Disinfection: Soil disinfection should be performed for 
the highly infected trees in the garden once in October, in 
addition to the disinfection of green parts. 

Pesticides and dosages recommended in Plant Protection 
Products guide published by the Ministry. l

yeni sürgünlere de zaman içerisinde peş peşe hastalık 
bulaşır. Eğer hastalığın seyri aşağıdan yukarıya doğru 
olursa hastalığın ilerlemesi çok hızlıdır ve tüm sürgünü 
veya ana dalı kuşatabilir. Bu durumda hastalığın bulaştığı 
sürgün veya dal hızlı bir yaprak dökülmesi ve kuruma 
gösterir.  Bazen kurumuş yaprak ve meyveler sürgünün 
üzerinde kalabilir. Patojenin toprak yüzeyine yakın olan 
köklerden girmesi durumunda belirtilerin ortaya çıkması 
çok daha hızlıdır ve tüm bitkiyi hızla kuşatabilir. Kısa bir 
süre sonra da bitki ölür. Bir limon ağacının yetişmesi için 
beş yıl gerekmektedir. Uçkurutan genellikle 5 ila 10 kez 
ürün aldıktan sonra ağacı yok etmektedir. Halen, hastalık 
riskini azaltmanın tek yolu hastalığa karşı dirençli limon 
türlerinin seçilmesi yoluna gitmektir. 

Türkiye’de en fazla yetiştirilen interdonato limonları 
uçkurutan hastalığına karşı son derece duyarlıdır. 
Hastalığın konukçusu, turunçgillerdir. Sırasıyla limon, 
turunç ve ağaç kavunu hastalığa duyarlıdır. 

KÜLTÜREL MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Bahçeye dikilecek olan aşılı fidanlar sağlam ve sertifikalı 
olmalıdır. Hastalıklı bahçelerden üretim materyali 
alınmamalıdır. Kontroller sürekli olarak yapılıp, hastalıklı 
fidanlar sökülüp imha edilmelidir. Hastalıklı sürgünler, 
hastalıklı yerin yaklaşık 20 cm altından yapılmalı ve 
budama artıkları bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Yara 
yerlerine aşı macunu sürülmeli ve budama aletleri her 
kesimden sonra %10’luk sodyum hipoklorid (çamaşır 
suyu) çözeltisi ile dezenfekte edilmelidir. Etmen 
yaralardan giriş yaptığından, don, dolu ve fırtınalı 
havalarda ağaçlarda çatlama ve yaralanma ve yaprak 
dökülmesi olacağından ağaçlar bu doğal olaylardan sonra 
ilaçlanmalıdır. Ayrıca ağaçlarda yara oluşturacak limon 
faresi ile mücadele edilmelidir. 

KİMYASAL MÜCADELE 
Yeşil Aksam İlaçlaması: Ekim, aralık ve mart aylarında 
olmak üzere 3 kez yapılmalıdır. Toprak İlaçlaması: Yeşil 
aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır hastalıklı 
ağaçlara ekim ayında bir defa olmak üzere toprak 
ilaçlaması yapılmalıdır. 

Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri 
kitabında tavsiye edilen ilaçlar ve dozları kullanılır. l
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Türk salatalık ve kornişonu
dünya sofralarını süslüyor 

Turkish cucumbers and gherkins 
garnish the tables in the world

Turkish cucumbers and gherkins garnish the 
tables in the world and appetize the people of 
88 countries. Large section of 75 thousand tons 
among 100 thousand tons of annual cucumber and 

gherkin production by the Turkish farmers are exported 
throughout the world including mainly the European Union. 
Cucumber and gherkin exportation of Turkey reached 79 
million at the end of 2018. Companies that are member to 
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association 
realized 80 percent of Turkey’s exportation with cucumber 
and gherkin exportation of US$ 61 million. 
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association 
that realized 80 percent of Turkey’s cucumber and gherkin 
exportation, held an informatory meeting for the producers 
of cucumber and gherkin in Ödemiş, which is one of the 

Türk kornişonu ve salatalığı dünya sofralarını 
süslüyor, 88 ülke insanının iştahını açıyor. Türk 
çiftçisinin ürettiği yıllık 100 bin tonluk salatalık 
ve kornişonun 75 bin tonluk büyük dilimi başta 

Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın dört bir tarafına 
ihraç ediliyor. Türkiye’nin salatalık ve kornişon ihracatı 
2018 yılı sonunda 79 milyon dolara ulaştı. 61 milyon 
dolarlık salatalık ve kornişon ihracatı ile Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 80’lik dilimini Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği üyesi firmalar gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin salatalık ve kornişon ihracatının yüzde 
80’ini gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği ile İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’nin en önemli salatalık 
ve kornişon üretim merkezlerinden Ödemiş’te 
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most important cucumber and gherkin production 
centers of Turkey, with the collaboration of Izmir 
Directorate of Food, Agriculture and Livestock. 
Mr. Murat Ödül, Chairman of Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association, stated that the 
producers pay strict attention to growing its products 
aware of current developments and arrangements in the 
sector. 

83 PERCENT OF CUCUMBER AND 
gHERKIN ExPORTATION TO EU 
COUNTRIES 
Mr. Ödül informed that 83 percent of the cucumber 
and gherkin pickles exported in 2018 for totally US$ 79 
million were exported to the European Union member 
states and added: “We hold training sessions for our 
producers to learn immediately about the developments 
in European Union regulations. We would like to thank 
to Izmir Directorate of Food, Agriculture and Livestock 
and Ödemiş District Directorate of Food, Agriculture 
and Livestock for their collaboration in such training 
programs. Maximum residue limit for Metalaxyl active 
material in cucumber and gherkin was reduced from 
5 per thousand to one per thousand. This rate is the 
smallest measurable value. Our sector would face great 
losses if our producers fail to pay attention to this. 
Therefore, information meetings held for our producers 
are of vital importance.” 

Mr. İbrahim Altıntaş, Director of Ödemiş District 
Directorate of Food, Agriculture and Livestock, stated 
that there is 100 thousand tons of cucumber and 
gherkin production in Turkey and 30 thousand tons 
of this figure is produced in Ödemiş and revealed the 
potential of the region. 

The representatives of Izmir Directorate of Food, 
Agriculture and Livestock notified the producers for 
avoiding the use of metalaxyl active matter for mildew 
disease and about alternative control methods in this 
respect. l

bulunan salatalık ve kornişon üreticilerine yönelik 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Murat Ödül, üreticilerin sektördeki güncel 
gelişmelerden ve sektörel düzenlemelerden haberdar 
olarak bilinçli bir şekilde ürünlerini yetiştirmelerini son 
derece önemsediklerini belirtti. 

SALATALIK VE KORNİŞON İHRACATININ 
YÜZDE 83’Ü AB ÜLKELERİNE
2018 yılında ihraç edilen 79 milyon dolarlık salatalık 
ve kornişon turşusunun yüzde 83’ünün Avrupa 
Birliği ülkelerine ihraç edildiği bilgisini veren Ödül, 
“Avrupa Birliği mevzuatında yaşanan gelişmelerden 
üreticilerimizin anında haberdar olmaları için eğitim 
düzenliyoruz. Bu eğitimlerde bizimle işbirliklerinden 
dolayı İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
Ödemiş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne 
teşekkür ediyoruz. Salatalık ve kornişonda Metalaxyl 
aktif maddesinin maksimum kalıntı limiti binde 5’ten 
binde bire indirildi. Bu oran ölçülebilen en küçük 
değer. Üreticilerimiz dikkat etmezlerse sektörümüz 
büyük kayıplara uğrayacak. O nedenle, üreticilerimizi 
bilgilendirme toplantıları hayati öneme sahip” dedi.  
Ödemiş ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim 
Altıntaş, Türkiye’de 100 bin ton salatalık ve kornişon 
üretimi olduğunu ve bunun 30 bin tonunun Ödemiş’te 
üretildiğini belirterek bölgenin potansiyelini ortaya 
koydu.

İzmir Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcileri ise, 
üreticilere mildiyö hastalığı için kullanılan metalaxyl 
aktif maddesini içeren ilaçların kullanılmaması 
ve alternatif mücadele yöntemlerine ilişkin 
bilgilendirmede bulundular. l

Türkİye 88 ülkeye salaTalık 
ve kornİşon Turşu İhraç eTTİ

Turkey exporTed cucumber and 
gherkın pıckles To 88 counTrıes 

türkiye, 2017 yılında 77 milyon dolarlık, salatalık ve 
kornişon turşu ihraç etmişken, 2018 yılında yüzde 
2’lik artışla 79 milyon dolara yükseldi. 2018 yılında 88 
ülkenin sofralarına türk salatalığı ve kornişonu lezzet 
kattı, iştah açtı. Hollanda 23 milyon dolarlık salatalık 
ve kornişon turşu ihracatı ile ilk sırada yer alırken, 
Almanya 16 milyon dolarlık türk kornişonu ve salatalığı 
tercih etti. ingiltere’ye ise; 8 milyon 536 bin dolarlık 
salatalık turşusu ihraç ettik. Bu ülkeleri 6 milyon 
dolarlık tutarla isviçre, 4 milyon dolarla italya izledi. 

TURKEY, Turkey exported US$ 77 million of cucumber and gherkin 
pickles in 2017; whereas, this figure increase by 2 percent to US$ 79 
million in 2018. Turkish cucumbers and pickles added taste and appetized 
the consumers at the tables of 88 countries in 2018. Holland was the first 
in the exportation of cucumber and gherkin pickles with US$ 23 million; 
and Germany preferred Turkish cucumbers and gherkins 
for US$ 16 million. We exported US$ 
8 million 536 thousand worth of 
cucumber pickles to England. These 
were followed by Switzerland with  
US$ 6 million and Italy with US$ 
4 million. 



Kiraz Ege Bölgesi’nden yaş meyve 
ihracatında zirvenin sahibi

Cherries at top of the exportation of fresh 
fruits from the Aegean Region 

Güncel

Cherries have been the holder of top in the 
exportation of fresh fruits from the Aegean 
Region in 2018. Cherries have been the most 
exported product with US$ 41 million in the 

exportation of fresh fruits performed by the Aegean 
Fresh Fruit & Vegetable Exporters’ Association in 
2018. On the other hand, the exportation of cherries 
in Turkey in 2018 was equivalent to US$ 162 million. 
Turkey, being the world leader in cherry production 
and the third in the world for exportation of cherries, 
had a successful year in terms of cherry exportation. 
The quantity of the exportation of cherries was 60 
thousand tons equivalent to US$ 159 million in 2017; 
whereas, it reached 76 thousand tons equivalent to 
US$ 162 million in 2018. Cherry exportation increased 
by 2 percent. 

Hayrettin Uçak, Chairman of the Board of Directors 
of Aegean Fresh Fruit & Vegetable Exporters’ 
Association, mentioned that reaching US$ 162 million 
in cherry exportation with an increase of 2 percent 

Ege Bölgesi’nden yapılan yaş meyve 
ihracatında 2018 yılında zirvenin sahibi kiraz 
oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği’nin 2018 yılında yaptığı meyve 

ihracatında kiraz 41 milyon dolar ile en fazla ihraç 
edilen ürün oldu. 2018 yılında Türkiye’nin kiraz 
ihracatı ise; 162 milyon dolar oldu. Kiraz üretiminde 
dünya lideri, ihracatında ise; dünya üçüncüsü olan 
Türkiye, kiraz ihracatında başarılı bir yılı geride bıraktı. 
Kiraz ihracatı miktar bazında 2017 yılında 60 bin ton 
karşılığı 159 milyon dolar olurken, 2018 yılında 76 bin 
ton karşılığı 162 milyon dolara ulaştı. Kiraz ihracatı 
yüzde 2 artış gösterdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz sezonunda 
yaşanan dalgalanmalı sürece karşın kiraz ihracatının 
yüzde 2’lik artışla 162 milyon dolara ulaşmasının 
sevindirici olduğunu, Ege Bölgesi’nden yapılan meyve 
ihracatında ise; kirazın en çok ihraç edilen ürün 
olduğunun altını çizdi. 

Kiraz Ege Bölgesi’nden yaş meyve 
ihracatında zirvenin sahibi
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KİRAZ İHRACATINDA HEDEF ÇİN VE 
UZAKDOĞU PAZARI OLACAK 
2019 yılında Türk kirazının Çin ve Uzakdoğu ülkeleri 
başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafına 
ihracatının artması için Ticaret Bakanlığı ile Tarım 
ve Orman Bakanlığı işbirliğinde çalışmalarını 
sürdüreceklerini anlatan Uçak, “Çin’de sofralarında 
kiraz olması zenginliğin göstergesi olarak kabul 
ediliyor. Kiraza karşı büyük sempatileri var. Çin 
ve Uzakdoğu ülkeleri başta 2019 yılında yeni 
kazanılacak pazarlarla kiraz ihracatında 200 milyon 
doları aşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 2018 
yılında Türkiye’nin kiraz ihracatında Almanya  84,4 
milyon dolarlık tutarla  zirvede yer alırken, Rusya 
31,4 milyon dolarlık Türk kirazı tercih etti. Norveç 
8.4 milyon dolarlık kiraz ihracatı ile zirvenin üçüncü 
sırasında yer aldı. Bu ülkeleri Hollanda, Danimarka, 
İsveç, İtalya, Irak, İngiltere ve Avusturya takip etti. 
2018 yılında Türkiye’nin kiraz ihraç ettiği ülke sayısı 
ise; 52 olarak kayıtlara geçti. 

ÜRETİCİ BİLGİLENDİRME 
TOPLANTILARI
Sektörümüzün önemli ihraç kalemleri arasında 
yer alan kiraz üreticilerine dönük 1 Şubat 2019 
tarihinde İzmir Kemalpaşa’da, 20 Nisan 2019 ‘da 
ise Afyon Sultandağı’nda ‘Bilgilendirme Toplantıları’ 
gerçekleştirildi. Toplantılarda Tarım ve Orman 
Bakanlığı yetkilileri, Üniversite ve Enstitülerimizin ilgili 
bölümlerinin temsilcileri ve ihracatçılar konuşmacı 
olarak katıldılar. Kiraz üretiminin farklı safhalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlar, zirai mücadelede 
yapılması gerekenler ve kalitenin arttırılması için 
alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde 
bulundular. l

despite the fluctuating process in cherry season was 
pleasing and emphasized that cherries have been the 
most exported product among the fruit exportations 
from the Aegean Region. 

TARgET IN CHERRY PRODUCTION WILL BE 
CHINA AND THE FAR EAST MARKET 
Mr. Uçak noted that they will continue to work with 
the collaboration of the Ministry of Commerce and the 
Ministry of Agriculture and Forestry for the purpose of 
increasing the exportation of Turkish cherries throughout 
the world particularly China and Far East in 2019 and 
added: “It is considered as an indicator of wealth to have 
cherries on tables in China. They have great sympathy 
towards cherries. We aim reaching US$ 200 million in 
cherry production with the new markets to be obtained 
in 2019 including particularly China and Far East.” 

In 2018, Germany was on top in cherry exportation of 
Turkey with a total of US$ 84,4 million; whereas, Russia 
preferred Turkish cherries with US$ 31,4 million. Norway 
was the third in cherry exportation with US$ 8.4 million. 
These countries were followed by the Netherlands, 
Denmark, Sweden, Italy, Iraq, England and Austria. The 
number of countries that Turkey is exporting cherries to 
was recorded as 52.. 

INFORMATION SHARINg MEETINgS
Information sharing meetings about most important 
sources of our high quality export, cherry production 
took place in February first in İzmir Kemalpaşa and 
April 20’th in Afyon Sultandağı. Representatives of 
Ministery of Agriculture and Forestry, related faculties 
and institutions, exportes and chairman of the board 
of Aegean Fresh Fruit and Vegetables Exporters 
Association gave speeches.  Information concerning 
important points of various steps of production, 
necessary precautions to improve quality was given to 
the participants of the meetings. l



Güncel

Dünya’nın meyve suyu 
Türkiye’den gidiyor

World’s fruit juice 
coming from Turkey
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Meyve sebze mamulleri sektörü, dünyanın 
meyve suyu ihtiyacını karşılıyor. Türkiye, 
2018 yılının 10 aylık döneminde meyve 
suyu ihracatını yüzde 32’lik artışla 168 

milyon dolardan, 222 milyon 489 bin dolara çıkardı. 
Türkiye, 2018 yılının 10 aylık döneminde ise; 54 
milyon 107 bin dolarlık su ihracatına imza attı. Su ve 
meyve suyu ihraç ettiğimiz ülke sayısı 152 olarak 
kayıtlara geçti. 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak, Türkiye’nin meyve suyu ve su 
ihracatının 2018 yılının Ocak – Ekim döneminde 276 
milyon 596 bin dolara ulaştığını, 2018 yılı sonunda 
300 milyon doları aşmasını beklediklerini ifade 
etti. Elma suyundan, armut suyuna, karışık meyve 
sularından greyfurt suyuna, portakal suyundan 
domates suyuna, tropikal meyve suyundan kiraz 
suyuna kadar çeşit çeşit meyve sularını dünyanın 
tüm coğrafyalarına ihraç ettiklerini belirten Uçak, 
Türk meyve suyu ihracatçılarının, büyük bir başarı 
hikayesine imza attıklarını kaydetti.

Türkiye’nin meyve suyu ihracatında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin 50 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı 
bilgisini veren Uçak, “Hollanda’ya 32,6 milyon 
dolarlık, İtalya’ya 14,2 milyon dolar, Almanya’ya 12,3 
milyon dolar, İngiltere’ye ise; 12,2 milyon dolarlık 
meyve suyu ihraç ettik. 2019 yılında meyve suyu 
ihracatımızdaki artış trendinin devamını bekliyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

SU İHRACATINDA İNGİLTERE ZİRVEDE 
YER ALDI
Su ihracatında ilk sırayı 11 milyon 966 bin dolarlık 
tutarla İngiltere alırken, Almanya 10 milyon 135 bin 
dolarlık Türk suyu tercih etti. Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne 6,5 milyon dolarlık su ihraç ederken, 
İsrail’e 4,7 milyon dolarlık, Suudi Arabistan’a ise 2,7 
milyon dolarlık su gönderildi. l

Fruit and vegetable products sector covers the 
fruit juice needs of the world. Turkey increased 
its fruit juice exportation from 1 US$ 68 million 
to US$ 222 million 489 thousand with an 

increase of 32 percent in 10 month period of 2018. 
Turkey also exportated US$ 54 million 107 thousand 
of water within 10 month period in 2018. The number 
of countries we export water and fruit juice to is 
recorded to be 152. 

Mr. Hayrettin Uçak, Chairman of Aegean Fresh Fruits 
and Vegetables Exporters’ Association, stated that 
the fruit juice and water exports of Turkey reached 
US$ 276 million 596 thousand in January – October 
term of 2018 and they expect to exceed US$ 300 
million at the end of 2018. Mr. Uçak emphasized that 
they were exporting various fruit juice from apple 
juice to pear juice, from mixed fruit juice to grapefruit 
juice, from orange juice to tomato juice, from tropical 
fruit juice to cherry juice to all the geographies of the 
world; and added that Turkish fruit juice exporters 
achieved a great success. 

Mr. Uçak informed that the United States of America 
is on the first row with US$ 50 million in fruit juice 
exportats of Turkey, and added: “We exported fruit 
juice totaling US$ 32,6 million to Holland, US$ 14,2 
million to Italy, US$ 12,3 million to Germany, and US$ 
12,2 million to England. We expect to see this number 
increase  in 2019.” 

ENgLAND IS ON TOP IN TERMS OF 
WATER ExPORTATION 
England is the largest importer for our water exports 
with a total of US$ 11 million 966 thousand; whereas, 
Germany imported US$ 10 million 135 thousand. 
Turkey exported US$ 6,5 million of water to the 
United Arab Emirates followed by Saudi Arabia with 
US$ 2,7 million. l
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Meyve Sebze Mamulleri 
İhracatçıları Çin Pazarı’nda 
Büyümek İstiyor

Fruit And Vegetable 
Exporters Target 
The Chinese 
Market

Güncel

Meyve sebze mamulleri ihracatçıları Çin 
pazarında büyümek istiyor. Meyve 
sebze mamulleri ihracatında Türkiye 
lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2018 yılındaki 
son fuar katılımını Çin’in Şanghay kentinde 
düzenlenen FHC Gıda Fuarı’na yaptı. 

EYMSİB, bu yıl 13-15 Kasım 2018 tarihleri 
arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay 
kentinde 22.kez düzenlenen FHC Gıda fuarına 
15 metrekarelik info stand ile katılarak Türkiye’de 
üretilen meyve sebze mamullerinin tanıtımını 
yaptı. 

Türkiye’den 41 firma ile birlikte Şanghay FHC 
Gıda Fuarı’na katıldıkları bilgisini veren Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayrettin Uçak, fuar kapsamında 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 
iştigal alanına giren turşular, soslar, kurutulmuş 
domates, meyve suyu, reçel, tatlandırılmış 
kurutulmuş meyveler gibi ürünlerin tanıtımı 
yaptıklarını, standa gelen ithalatçılara tadımlar 
yaptırdıklarını kaydetti. l
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Actual

The exporters of Fresh and processed fruit and vegetables have 
targeted China as the key market for future growth.  The Aegean 
Fresh Fruit & Vegetable Exporters’ Association  (EYMSIB), the leading 
exporter of fruit and vegetable products, recently attended the FHC 

Food Exhibition held in Shanghai in 2018. 

The FHC Food Exhibition was held for the 22nd time in Shanghai, People’s 
Republic of China between the 13th and 15th of November, 2018. EYMSIB 
rented a 15 square meter stand where the fruits and vegetables produced in 
Turkey were exhibited.

Hayrettin Uçak, Chairman of Board of Directors of the Aegean Fresh Fruit 
& Vegetable Exporters’ Association, notified that they participated in FHC 
Food Exhibition, Shanghai together with 41 companies from Turkey; and 
noted that they introduced the products such as pickles, sauces, dried 
tomatoes, fruit juice, jam, sweetened dried fruits within the scope of Aegean 
Fresh Fruit & Vegetable Exporters’ Association during the exhibition and they 
allowed the importers visiting their stand to taste the products exhibited. l
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Güncel

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz 
ve üzümde, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi 
ve üretimden sonra ihracatta da dünya 
lideri olması amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği yürütülen URGE Projesi’ne katılan 
kiraz ve üzüm ihracatçıları Güney Afrika’yı ziyaret etti.

2017 yılında start alan URGE Projesi kapsamında 
Şili, Almanya, Malezya ve Vietnam’da etkili tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde uluslararası 
rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, henüz 
yeterince yer bulamadığımız pazarlara odaklanmayı 
tercih ettiklerini kaydetti.

URGE Projesi kapsamında son olarak, Malezya 
ve Vietnam ülkelerine yönelik “Ticaret Heyeti 
Organizasyonu” gerçekleştirdikleri bilgisini veren Uçak, 
“Heyet sonrasında Malezya pazarına hızlı bir giriş yaptık. 
URGE heyetindeki firmalarımız Malezya’ya 2018 yılında 
1 milyon dolarlık yeni ihracata imza attı ve önümüzdeki 
dönemde bu ihracat rakamı artarak devam edecek. 
Türk yaş meyve sebze ürünlerinin Vietnam pazarına 
giriş yasağının kaldırılmasında önemli bir rol oynadık 
ve her iki pazarı da sektörümüze kazandırdık” şeklinde 
konuştu.

Cherry and grape exporters, participating in 
the Improvement of International Competition 
(URGE) support project held by the Aegean Fresh 
Fruits and Vegetables Exporters’ Association 

for the purpose of diversifying the exportation markets 
and becoming the world leader in exportation following 
production of cherry and grapes that Turkey is the world 
leader, visited South Africa. 

Mr. Hayrettin Uçak, Chairman of Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters’ Association, informed that they had 
effective introduction and marketing activities in Chile, 
Germany, Malaysia and Vietnam under the URGE Project 
initiated in 2017; and added that they preferred focusing 
on markets that we have not found sufficient place in 
consideration of international competition conditions in 
introduction and marketing activities. 

Mr. Uçak informed that recently they performed the 
“Commercial Committee Organization” towards Malaysia 
and Vietnam under the scope of URGE Project; and added: 
“We had a fast entry to the Malaysian market following 
the committee. The companies in URGE committee signed 
new exportations worth of US$ 1 million to Malaysia 
in 2018 and such exportation figure will be continued 
increasingly in the following term. We played an important 
role in abolishing the prohibition for Turkish fresh fruits 

Türk kiraz ve üzüm 
ihracatçılarının son rotası:

Last route for Turkish cherry and 
grape exporters:

k
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GÜNEY AFRİKA İLE İHRAÇ SEZONUMUZU 
UZATACAĞIZ
Güney Afrika’ya 9 firma ile gittiklerini anlatan Uçak 
şöyle devam etti; “Güney Afrika’nın Cape Town kentinde 
3 - 6 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirğimiz Yurtdışı 
Pazarlama Faaliyeti kapsamında, bu ülkeye olan 
ihracatımızın artırılmasının yanında, kurulan bağlantılar 
aracılığı ile yurt dışı pazarlarda işbirliği hedefliyoruz. 
Farklı yarı kürelerde yer aldığımız için iklim koşulları 
nedeni ile her iki ülkenin hem ikili ticari işbirliği hem 
de uluslararası pazarlarda ortak hareket edebilme 
potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz. 
Öyle ki, Güney Afrika, FAO verilerine göre, üzüm 
üretiminde dünyanın en büyük 9. ve ihracatında ise 7. 
ülkesi konumundadır. Dolayısı ile ters sezonlarda işbirliği 
yaparak ihraç sezonlarımızı uzatabiliriz.”

TURKISH CARGO UZAK PAZARLARI 
YAKINLAŞTIRIYOR
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Turkish 
Cargo arasında yaş meyve sebze ürünlerinin hava 
kargo ile ihracatı için anlaşma olduğunu ve uzak 
pazarlara ihracatın yolunun açıldığını hatırlatan Uçak, 
“Türk kirazı ve üzümünün kalitesi ile hava kargo desteği 
birleşince Türkiye, uzak pazarlara ihracatta çok avantajlı 
konuma geldi. URGE Projesi heyetimize Güney Afrikalı 
firmalar, meslek kuruluşları ve Güney Afrika Tarım 
Bakanlığı yoğun bir ilgi gösterdi ve etkinlik kapsamında 
Güney Afrikalı ithalatçı firmalar ile Türk ihracatçı 
firmalarımız arasında ikili iş görüşmeleri ve Tarım 
Bakanlığı temsilcileri ile potansiyel işbirliği alanlarına 
yönelik toplantılar gerçekleştirildi. Yeni ihraç ve işbirliği 
fırsatların doğduğu bir iş seyahati oldu” diyerek sözlerini 
noktaladı.l

and vegetables to enter Vietnamese 
market and we accelerated our 
sector in both markets.” 

WE WILL PROLONg OUR 
ExPORTATION SEASON 
WITH SOUTH AFRICA 
Mr. Uçak explained that they will enter 
South Africa with 9 companies and added: 
“Under the Foreign Marketing Activity we 
performed in Cape Town, South Africa 
on 3 - 6 December 2018, we aimed to 
increase our exportation to this country 
in addition to ensuring collaboration in 
foreign markets through the connections 
we would establish. We believe that 
the potential of both countries in terms 
of bilateral commercial cooperation and 
acting jointly in international markets is quite 
high because of climate conditions as we are 
on different hemispheres. In fact, South Africa is 
the 9th and 7th country in the world in terms of grape 
production and exportation respectively, based on FAO 
data. Therefore, we can prolong our exportation seasons 
by collaborating in reverse seasons.”

TURKISH CARgO MAKES REMOTE 
MARKETS CLOSER
Mr. Uçak reminded that there is an agreement between 
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association and Turkish Cargo for the exportation of 
fresh fruit and vegetable products via air cargo and 
that the route to exportation to remote markets has 
been opened; and added: “When the quality of Turkish 
cherry and grapes combine with the air cargo support, 
Turkey has become very advantageous in exportation to 
remote markets. South African companies, professional 
organizations, and South African Ministry of Agriculture 
showed great interest to our URGE Project Committee 
and there will be bilateral business discussions 
between South African exporter companies and Turkish 
exporter companies as well as meetings for potential 
collaboration areas with the representatives of Ministry 
of Agriculture under the event. It will be a business trip in 
which new exportation and collaboration opportunities 
would rise”. l

Türk kiraz ve üzüm 
ihracatçılarının son rotası: TEMMUZ 2019
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Turkish exporters signed contracts with the 
importers of 108 countries for exportation of 
pickles worth of US$ 218 million. 

Pickle is an irreplaceable element for the tables of autumn 
and winter seasons; it strengthens immune system of 
human body; contains many vitamins and minerals; and 
it is an important foreign currency source in exportation.  
Turkey exported US$ 218 million worth of pickles to 
108 countries in 2018. 81 percent of Turkey’s pickle 
exportation was realized by Aegean exporters. 

Güncel

Türkiye, 108 ülkenin sofralarına 
turşu ihraç ediyor

Turkey exports pickles to the tables 
of 108 countries 

Türk ihracatçıları, 218 milyon dolarlık turşu 
ihracatı için 108 ülkenin ithalatçılarıyla anlaşma 
imzaladı. Sonbahar ve Kış mevsimlerinde 
sofraların vazgeçilmezi, insan vücudunun 

bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, birçok vitamin 
ve mineralleri bünyesinde barındıran turşu çeşitleri 
ihracatta da önemli bir döviz kaynağı. 

Türkiye, 2018 yılında 108 ülkeye 218 milyon dolarlık 
turşu ihraç etti. Türkiye’nin turşu ihracatının yüzde 
81’ini ise Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. 

 Mantar/Mushrooms Enginar/Artichoke Salatalık/Cucumber Havuç/Carrot
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TARgET OF PICKLE ExPORTATION FOR 
2019 IS US$ 250 MILLION 
Mr. Hayrettin Uçak, Chairman of Board of Directors 
of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association, stated that pickle exportation of Turkey 
in 2018 reached  US$ 218 million and that the pickle 
exportation from Aegean Region exceeded US$ 175 
million. Mr. Uçak mentioned that their targets for 2019 
year end would be providing US$ 250 million exchange to 
the country throughout Turkey. 

Mr. Uçak emphasized that the product diversity in Aegean 
Region provided great opportunities to companies 

exporting fruits and vegetables in the region and 
added: “Turkey exported US$ 1 billion 565 

million of fruit and vegetable products in 
2018; whereas,  US$ 600 million of such 

exportation figure was realized by our 
members of Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters Association. We 
are in the leading position with a share 
of 38 percent in our fruit and vegetable 
products exportation. This rate is on top 

with 81 percent for pickle exportations.” 

LEADINg POSITION IN gHERKIN 
PICKLE ExPORTATION 

The exportation of gherkin pickles took place on top with 
a total of  US$ 61 million within the pickle exportation 

of  US$ 175 million from Aegean Region. The 
exportation of gherkin pickles was followed by 

hot pepper with US$ 51 million. Exportation 
of sweet pepper pickles was recorded as 
US$ 37 million. Beet pickles, mushroom 
pickles, mango pickles, onion pickles, 
cabbage pickles and other vegetable 
pickles were exported for US$ 26.5 
million. 

gERMANY, USA AND HOLLAND 
ARE THE FIRST THREE COUNTRIES 

IN ExPORTATION 
Turkey exported pickles to 108 countries in 2018; 
whereas, Germany took the first row with pickles worth of 
US$ 53 million.  Pickle exportation to Holland was  US$ 
33 million. On the other hand, United States of America 
preferred Turkish pickles for totally US$ 32 million. These 
countries were followed by England, Switzerland, Australia, 
Italy, Greece, Romania and Sweden. l

TURŞU İHRACATINDA 2019 YILI 
HEDEFİ 250 MİLYON DOLAR
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılı Türkiye’nin 
turşu ihracatının 218 milyon dolara ulaştığını, Ege 
Bölgesi’nden yapılan turşu ihracatının ise 175 
milyon doları aştığını kaydetti. Uçak, 2019 yılı sonu 
hedeflerinin Türkiye geneli 250 milyon dolar dövizi 
ülkeye kazandırmak olduğunu dile getirdi. 

Ege Bölgesi’ndeki ürün çeşitliliğinin bölgede 
meyve sebze mamulleri ihracatı yapan firmalara 
büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Uçak, 
“Türkiye, 2018 yılı 1 milyar 565 milyon dolarlık 
meyve sebze mamulleri ihraç etmişken, 
bu ihracatın 600 milyon dolarlık dilimini 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği üyelerimiz yaptı. Meyve sebze 
mamulleri ihracatımızda yüzde 
38’lik payla lider konumdayız. Turşu 
ihracatında ise bu oran yüzde 81 ile 
zirveye çıkıyor” diye konuştu. 

KORNİŞON TURŞU 
İHRACATINDA LİDER 
KONUMDA 
Ege Bölgesi’nden yapılan 175 milyon dolarlık 
turşu ihracatında kornişon salatalık turşusu ihracatı 
61 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. 
Kornişon turşu ihracatını, acı biber turşusu 
51 milyon dolar ile takip etti. Tatlı 
biberlerden yapılan turşu ihracatı ise; 
37 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 
Pancar turşusu, mantar turşusu, 
mango turşusu, soğan turşusu, 
lahana turşusu ve diğer sebze 
turşuları ise; 26.5 milyon dolarlık 
ihraç edildi. 

ALMANYA, ABD VE 
HOLLANDA İHRACATTA İLK ÜÇ 
ÜLKE
Türkiye, 2018 yılında 108 ülkeye turşu ihraç 
ederken ilk sırada 53 milyon dolarlık turşu ihracatı 
ile Almanya yer aldı. Hollanda’ya yapılan turşu 
ihracatı 33 milyon dolar oldu. Amerika Birleşik 
Devletleri ise; 32 milyon dolarlık Türk turşusu tercih 
etti, Bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, İsviçre, Avustralya, 
İtalya, Yunanistan, Romanya ve İsveç takip etti. l

Turşu 
ihracatının 
yüzde 81’i 

Ege Bölgesi’nden 
yapıldı

81 percent 
of pickle 

exportations were 
from the Aegean 

Region

Havuç/Carrot

 Dilimli Salatalık/Sliced Cucumber Domates/Tomatoes Kornişon/Gherkins Karışık Sebzeler/Mixed Vegetables
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Güncel

Dimes; empati kuruyor, soruyor 
ve yanıtlıyor 

Dimes shows empathy, asks 
questions and gives answers 

Hazır meyve sularında şeker ilavesi var mı?  Yok mu?  Kimisinde var kimisinde yok. Önemli olan olmayanı bulmak 
ve en sağlıklısını tüketmek. Peki hazır meyve sularının raf ömrü nasıl korunur? Dimes Meyve Suları çok güzel bir 
sistemle akıllarda ki bütün soruları yanıtlamış.  Buyrun sizde www.dimes.com.tr adresine gözatın ve sorularınızın 
yanıtlarına kavuşun. Dimes, tüketici adına sormuş ve yanıtlamış. Tebrikler…

Are there added sugar in the fruit juices? Or not? Some have and some have not. Important thing is to find the no 
added sugar one and consume the healthiest one. Well, how do you preserve the shelf life of fruit juice drinks? 
Dimes Fruit Juices answered all the questions in your mind through a great system. 
You can visit www.dimes.com.tr and find answers to your questions. Dimes asks on behalf of the consumer and 
gives the answers. Congratulations…

Meyve suyu nasıl yapılır?
Mevsiminde topladığımız tazecik meyveleri sadece 
24 saat içinde kendi araçlarımızla fabrikamıza 
taşıyoruz. Fabrikamıza ulaşan meyveler önce 
yıkanıyor, sonra da aralarındaki çürük ve hasarlı 
meyveler ayıklanıyor. Meyvesine göre çekirdek, sap, 
kabuk çıkartma ya da soyma işlemleri yapıldıktan 
sonra değirmenlerde eziliyor veya preslerde sıkılıyor. 
Bu aşamadan sonra, sıkma ürünlerimiz için meyve 
sularımızı evde kışlık domates hazırlar gibi ısıtıp 
şişeye doldurup soğutuyoruz.

Diğer ürünlerimizde ise, preslerde sıkılıp meyve 
suyu haline geldikten sonra bozulmasını engellemek 
için suyunu uçurup konsantre haline getiriyoruz. 

How to make fruit juice?
We carry fresh fruits collected seasonably to our plant 
on our vehicles only within 24 hours. Fruits arriving 
at our plant are first washed and then the rotten and 
damaged ones are sorted out. Depending on the type 
of fruit, their seeds, stems, skins are removed or peeled 
and then mashed in mills or squeezed in presses. 
Following this stage, we heat our fruit juice for our juice 
products, fill in bottles and cool them like we prepare 
tomatoes for winter. 

For our other products, we evaporate and concentrate 
the fruit juice after pressing in order to prevent spoiling. 
Fruit juice evaporated and concentrated may be 
stored with more stability and safety in both sensorial 

Erol Diren 
Dimes Gıda Tic. AŞ Yönetim 

Kurulu Başkanı

Chairman of the board of directors 

Dimes Gıda Tic. AŞ.

Hayrettin Uçak
Ege Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği Başkanı 

Chairman of Aegean Fresh 

Fruits and Vegetables Exporters’ 

Association Hayrettin Uçak



Suyu alınıp konsantre haline getirdiğimiz meyve suları 
hem duyusal hem mikrobiyolojik açıdan daha stabil 
ve güvenli olarak saklanabiliyor. Konsantre meyve 
suları daha sonra paketlenirken fabrikamızda ürün 
kategorilerine göre hazırlanıyor. Hazırlanan bu ürünler, 
hızlıca ısıtılıp soğutularak (pastörizasyon) ve dış 
ortamla teması engellenerek paketleniyor. Böylece, 
paketlenmiş, açılmayan ve herhangi bir hasar 
almamış paketler raf ömrü boyunca bozulmadan ve 
tadını koruyarak saklanabiliyor.

Ürünlerinizde raf ömrünü nasıl koruyorsunuz?
Doğada; tüm doğal ürünlerde olduğu gibi 
meyve suyunun da bozulmasına sebep olan 
mikroorganizmalar vardır. Ancak yüzyıllardır evlerde 
kullanılan, geleneksel bir saklama yöntemi olan ısıtıp 
soğutma işlemi ile ürünlerimizin ilk günkü tazeliğini ve 
besleyiciliğini korumak mümkündür. Bu geleneksel 
yöntemin bilimsel adı ise “pastörizasyon” işlemidir. 
Meyve sularımız son teknoloji kapalı sistemlerimizde 
el değmeden steril şartlarda doldurulmaktadır.  Bu 
sayede ürünlerimizin 1 yıl raf ömrü, koruyucu madde 
koymadan korunabilmektedir.

Şeker ilavesiz ürünleriniz var mı?
Lideri olduğumuz besleyici ürünler kategorisinde 
yer alan sıkma ve %100 meyve sularımızda 
meyvenin sadece kendisinden gelen meyve şekeri 
bulunmaktadır. Hiçbir DİMES meyve suyunda glikoz 
veya früktoz şurubu bulunmamaktadır. 

Nektar ürünleriniz şekerli mi?
Türkiye’deki meyve suyu tüketiminin %70’e yakınını 
nektar ürünleri oluşturmaktadır. Bu kategori tıpkı 
evde yaptığınız limonata ve kompostolar gibi 
doğası gereği şeker içermektedir.  DİMES nektar 
ürünlerimizin içerisinde meyve oranı %25-%99 
arasında değişmektedir ve asla koruyucu katkı 
maddesi, fruktoz, glukoz şurubu içermemektedir. l

and microbiological terms. Concentrated fruit 
juice are then packed and prepared in our 
plant based on the product categories. Those 
products are heated and cooled rapidly 
(pasteurization) and packed to prevent 
contact with outer environment. Thus, 
unopened and undamaged packages may be 
stored without spoilage but maintaining its 
taste throughout their shelf life. 

How do you maintain the shelf life for your 
products? 
There are microorganisms in nature that 
cause spoilage for the fruit juice like for all 
natural products. However, it is possible to 
maintain first day freshness and nutrition of 
our products through the traditional storage 
method, namely the heating and cooling 
process. Scientific name for this traditional 
method is the “pasteurization” process. 
Our fruit is filled under sterile conditions 
untouched by human hands in our latest 
technology closed systems. By this means, 
1 year shelf life of our products may be 
maintained without adding preservatives. 

Do you have no added sugar products?
There is only the fructose of the fruit itself 
in our press and 100% fruit juice included in 
the nutritious products category in which we 
are the leader. There is not any glucose or 
fructose syrup in any DIMES fruit juice. 

Are your nectar products without the addition 
of sugar? 
Almost 70% of fruit juice consumption in 
Turkey consists of nectar products. This 
category contains sugar by nature just like 
the home made lemonade and stewed fruits. 
Fruit rate in our DİMES nectar products 
varies at 25%-99% and they never contain 
preservative additives, fructose and glucose 
syrup. l
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Yaş meyve sebze ve mamulleri 
ihracatçılarının gurur günü

A proud day for fresh and processed 
fruit and vegetable exporters

Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) düzenlenen Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2018 yılı genel 
kurul toplantısında “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” 
gerçekleşti. En fazla yaş meyve sebze ihracatı 

kategorisinde 15, en fazla meyve sebze mamulleri 
ihracatı kategorisinde 15, en fazla ülkeye ihracat yapan 
firma kategorisinde 7 ve yeni üye olan firmalar arasında 
en fazla ihracat yapan 3 firma olmak üzere toplamda 40 
üye ödüllendirildi.

“2019 YILI İÇİN 1 MİLYAR DOLARI AŞMAYI 
HEDEFLİYORUZ”
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayrettin Uçak konuşmasında, 2018 yılında Birlik 
tarihinde, bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat 
rakamına ulaştıklarını, 2019 yılı için ise 1 milyar doları 
aşmayı hedeflediklerini belirtti.

1 yıllık dönemde yaptıkları icraatları özetleyen Uçak, 
“Üretici ve ihracatçılarımıza ne kadar yakın olabilirsek 
o kadar başarılı olabiliriz. Ne kadar ortak akıl ile hareket 
edersek o kadar verimli oluruz diye yola çıktık. Bu 
çerçevede, icraatlarımıza Üye İlişkileri Timi’ni hayata 
geçirerek başladık. Yine üretici ve ihracatçılarımıza 
yakın olma bilinci ile bölgemizde geniş katılımlı üretici 
ve ihracatçı toplantıları düzenlemeye başladık. Bu 
kapsamda Kemalpaşa, Alaşehir, Ödemiş, Selçuk, Ortaca, 
Seferihisar ve Sultandağı ilçelerimizde toplam 9 adet 
‘Üretici Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledik” dedi.

“The Stars of Exports Award Ceremony ”was 
held at the 2018 general assembly meeting of 
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters 
Association organized by Aegean Exporters’ 

Association (EIB). A total of 40 members were awarded, 
with 15 of them being in fresh fruits and vegetables export 
category, 15 fresh fruits and vegetables export products 
category, 7 in the exporting most product to a single 
country category, and 3 among the most recent exporting 
companies.  

“WE AIM TO ExCEED US$ 1 BILLION FOR 2019”
In his speech, Chairman of Aegean Fresh Fruits and 
Vegetables Exporters Association Hayrettin Uçak, stated 
that they reached a record of US$ 831 million in the 
history of the Union in 2018 and they aim to exceed 
US$ 1 billion for 2019.  Summarizing their actions in a 
1-year period, the Chairman Uçak said, “The closer we are 
to our producers and exporters, the more successful we 
can be. 

The more we act with the common mind, the more 
efficient we set out. In this context, we started our 
operations by implementing the Member Relations Team. 
Again with the awareness of being close to our producers 
and exporters, we started to organize large-scale 
producer and exporter meetings in our region. 
In this context, Kemalpaşa, Alaşehir, Ödemiş, Selçuk, 
Ortaca, Seferihisar and Sultandağı districts, we organized 
a total of 9 “Farmer and Producers Meeting” he said.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2018 yılında gerçekleştirdiği 831 milyon dolarlık 
ihracata 441 milyon dolarlık katkı sağlayan 40 üyesini ödüllendirdi

Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters Association awarded 40 members who 
contributed US$ 441 million to total exports worth US$ 831 million in 2018

Güncel



Actual

“YENİ URGE PROJELERI BAŞLATMAK 
İSTİYORUZ”
Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında; Hong Kong, 
Rusya, Fransa, Çin, Almanya, Dubai ve Japonya’da 
fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve tadım etkinliklerinde 
bulunduklarını dile getiren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Taze kiraz ve üzümde gerçekleştirdiğimiz URGE 
Projesini, Güney Afrika ve Çin’e iki etkinlik yaparak başarı 
ile tamamladık. Önümüzdeki dönem hem taze meyve 
sebze hem de meyve sebze mamulleri sektöründe 
yeni URGE projeleri başlatmak istiyoruz ve siz değerli 
üyelerimizin de katılımlarını bekliyoruz.”

27 ülkeye yaş meyve sebze ihracat yapan Uçak 
Kardeşler Gıda Seracılık Ltd. Şti. firması Yaş meyve sebze 
kategorisinde en fazla ülkeye ihracat yapan firmalar 
sıralamasında birinci olurken, meyve sebze mamulleri 
kategorisinde ise; 46 ülkeye meyve sebze mamulleri 
ihraç eden Yonca Gıda San. Tic. A.Ş. en fazla ülkeye 
meyve sebze mamulleri ihraç eden firmalar listesinde ilk 
sırada yer aldı. l

“WE WANT TO START NEW URgE 
PROjECTS” 
Within the scope of overseas promotion activities; In 
addition to participating in trade fairs in Hong Kong, 
Russia, France, China, Germany, Dubai and Japan, the 
company expressed its activities in promotion and 
tasting activities. Chairman Uçak stated that: “Our 
URGE Project in fresh cherries and grapes has been 
successfully accomplished after our South Africa and 
China trade visits. In near future, we want to start new 
URGE projects in the fresh fruit and f vegetable and 
processed fruits & vegetables sectors and we expect 
you, our esteemed members, to participate in those 
projects.” 

 Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Ltd. Şti. company 
exporting goods to 27 countries took first place in the 
ranking of firms exporting fresh fruit and vegetables to 
most countries. In the category of fruit and vegetable 
products; Exporting fruit and vegetable products to 46 
countries; Yonca Gıda San. Tic. Inc. ranked number one 
in the list of companies exporting fruit and vegetable 
products to most countries.l
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KATEGORİ / CATEGORY

YAŞ MEYVE SEBZE
FRESH FRUITS AND VEGETABLES

10 MİLYON DOLAR ÜZERİ İHRACAT YAPAN FİRMALAR 
COMPANIES EXPORTING OVER US$ 10 MILLION
UçAK KArdEŞlEr gIdA SErACIlIK UlUS. nAK. PlAS. SAn. vE tiC. ltd. Şti.
PiA-frUCHt gIdA lOjiStiK vE dIŞ.tiC.ltd.Şti.
BAlCI tArIM vE gIdA SAn.tiC. ltd.Şti.
AK-OrUç gIdA itH.iHr.SAn.tiC.ltd.Şti.

5 MİLYON DOLAR ÜZERİ İHRACAT YAPAN FİRMALAR 
COMPANIES EXPORTING OVER US$ 5 MILLION
AMirAl YAŞ SEBzE MEYvE gIdA SAn. vE tiC. ltd. Şti.
MEnKUr tAŞIMACIlIK tArIM ÜrÜnlEri SAnAYi vE tiCArEt liMitEd ŞirKEti
ME-KAr tArIM ÜrÜnlEri gIdA HAYvAnCIlIK nAKliYE rEK. itH. iHr. 
SAn. vE tiC.ltd.Şti.
KEStAŞ tAŞIMACIlIK tArIM Ür. SAn. vE tiC. ltd. Şti
tAYAnç tArIM vE gIdA ÜrÜnlEri SAnAYi tiCArEt liMitEd ŞirKEti

3 MİLYON DOLAR ÜZERİ İHRACAT YAPAN FİRMALAR 
COMPANIES EXPORTING OVER US$ 3 MILLION
CEnA dIŞ tiCArEt vE tArIM ÜrÜn SAn. A.Ş.
HÜSEYin çAMUrCU tArIM ÜrÜnlEri gIdA nAKliYE itHAlAt iHrACAt 
SAn.vE tiC.ltd.Şti.
KÖllA tUrKEY tArIM vE gIdA tiCArEt AnOniM ŞirKEti
AnAtOliA tAr.Ür.SAn.vE dIŞ tiC. A.Ş.
YUSUf BEYAzIt tArIM ÜrÜn.gIdA tEKS.tUrizM OtOMOtiv 
EMlAK inŞ.tAŞ. vE tiC. SAn. ltd.Şti.
vArdAr frUit gIdA SAnAYi vE dIŞ tiCArEt liMitEd ŞirKEti

EN FAZLA ÜLKEYE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 FİRMA
THE FIRST 3 COMPANIES REALIZING THE EXPORT OF FRESH FRUIT AND 
VEGETABLES TO COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER 
UçAK KArdEŞlEr gIdA SErACIlIK UlUS. nAK. PlAS. SAn. vE tiC. ltd. Şti. 
(27 ÜlKE/COUntrIES)
CEnA dIŞ tiCArEt vE tArIM ÜrÜn SAn. A.Ş. (15 ÜlKE/COUntrIES)
tAYAnç tArIM vE gIdA ÜrÜnlEri SAnAYi tiCArEt liMitEd ŞirKEti 
(14 ÜlKE/COUntrIES)
zAfEr gIdA vE tArIM ÜrÜnlEri SAnAYi tiCArEt liMitEd ŞirKEti 
(14 ÜlKE/COUntrIES)

EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NDEN ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ
EN FAZLA YAŞ MEYVE SEBZE / MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 15 FİRMA

LIST OF COMPANIES AWARDED BY AEGEAN FRESH FRUITS AND VEGETABLES EXPORTERS ASSOCIATION 
THE TOP 15 EXPORTER OF FRESH FRUIT & VEGETABLES / PROCESSED FRUITS AND VEGETABLES
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KATEGORİ / CATEGORY

MEYVE SEBZE MAMULLERİ
PROCESSED FRUITS AND VEGETABLES

25 MİLYON DOLAR ÜZERİ İHRACAT YAPAN FİRMALAR 
COMPANIES EXPORTING OVER US$ 25 MILLION 
EUrO iHrACAt SAnAYi vE tiCArEt AnOniM ŞirKEti
MAPEKS gIdA vE SAn.MAMUllEri iHrACAt vE tiCArEt A.Ş.
trEKO tArIM gIdA iç vE dIŞ tiC.ltd.Şti.
YOnCA gIdA SAn.iŞl.iç vE dIŞ tiC.A.Ş.

15 MİLYON DOLAR ÜZERİ İHRACAT YAPANLAR 
COMPANIES EXPORTING OVER US$ 15 MILLION
zUMdiECK KOnSErvE dOndUrUlMUŞ gIdA AnOniM ŞirKEti
SiBAŞ gIdA SAnAYi vE tiCArEt A.Ş.
IŞIK tArIM Ürn.SAn.vE tiC. A.Ş.
K.f.C.gIdA tEKStil SAnAYi itHAlAt iHrACAt YAtIrIM A.Ş.
nilBAtU gIdA tEKStil SOĞUK HAvA dEP.tAr.Ür.SAn.vE t.ltd.Şti.

10 MİLYON DOLAR ÜZERİ İHRACAT YAPANLAR 
COMPANIES EXPORTING OVER US$ 10 MILLION
tUKAŞ dIŞ tiCArEt AnOniM ŞirKEti
AtAKEY PAtAtES gIdA SAnAYi vE tiCArEt AnOniM ŞirKEti
lidYA KOnSErvECiliK MÜtEAHHitliK inŞAAt tUrizM SAn. vE tiCArEt ltd. Şti.
ÖzgÖrKEY OtOMOtiv tUrizM gIdA SAn vE tiC. A.Ş
KOrHAn PAzArlAMA vE dIŞ tiC. A.Ş.
MCCOrMiCK KÜtAŞ gIdA SAn.dIŞ tiC. A.Ş.

EN FAZLA ÜLKEYE MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 FİRMA
THE FIRST 3 COMPANIES REALIZING THE EXPORT OF  PROCESSED FRUITS AND 
VEGETABLES TO COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER 
YOnCA gIdA SAn.iŞl.iç vE dIŞ tiC.A.Ş. (42 ÜlKE/COUntrIES)
BUrCU KOnSErvECiliK dIŞ tiCArEt AnOniM ŞirKEti- izMir ŞUBESi (38 ÜlKE/COUntrIES)
tUKAŞ dIŞ tiCArEt AnOniM ŞirKEti (35 ÜlKE/COUntrIES)

2018 YILINDA ÜYE OLUP EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 FİRMA
COMPANIES BECAME MEMBER TO EYMSIB IN 2018 AND REALIZED THE EXPORTS TO 
COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER 
KÖllA tUrKEY tArIM vE gIdA tiCArEt AnOniM ŞirKEti
glOBAl grOUP YAŞ SEBzE MEYvE gIdA SAnAYi vE tiCArEt ltd. Şti.
EgEtAd gIdA SAnAYi vE tiCArEt AnOniM ŞirKEti
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Üzüm üreticisi yaş ya da kuru tercihini erken yapmalı

Table grape exportation begins

Actual

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin 
sofralık üzüm ve kuru üzüm üretiminde önemli 
merkezlerinden Alaşehir’de 25 Nisan 2019’da ‘Üzüm 

Üreticileri ve İhracatçıları İle Değerlendirme Toplantısı’ 
düzenledi. Toplantıda, üzüm üreticilerine üzümü kuru ya da 
yaş değerlendirme konusunda erken tercih yaparak ona 
göre üretim aşamalarını takip etmeleri vurgulandı.

 “AMACIMIZ DÖVİZ RAKAMINI 1 MİLYAR 
DOLARA ÇIKARMAK”
Üzüm üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden çekirdeksiz 
sultani üzümde kuru ya da yaş olarak değerlendirilmesinin 
farklı üretim metotları gerektirdiğinden; üreticilerimizin 
tercihlerini sezon başında planlamalarını ve ona göre üretim 
yapmalarını beklediklerini belirtti. Uçak, “Yaş-Kuru Üzüm, 
asma yaprağı, üzüm suyu, pekmez gibi ürettikleri bağcılık 
ürünleriyle, ülkemizin yıllık 650-700 milyon dolar ihracatla 
döviz elde etmesini sağlayan üreticilerimize teşekkür 
diyorum. Amacımız bu ürünlerden elde ettiğimiz döviz 
rakamını 1 milyar dolara çıkarmak” dedi.

Uçak, “Son 1 yıl içinde Alaşehir’de 2, toplamda 9 tane 
üreticilerle değerlendirme toplantıları yaptık. Amacımız, 
Siz değerli üreticilerimizin problemlerini yerinde dinlemek, 
ihracatçılar olarak beklentilerimizi sizlere aktarmak ve 
ihracata konu olan ürünlerimizin alıcıların beklentilerine nasıl 
daha uygun hale getiririz konusunda sizleri aydınlatmak. 
Üreticilerimizin sorunu, aynı zamanda bizim de sorunumuz, 
hepimiz aynı gemideyiz” şeklinde ifade etti. Alaşehir, hem 
sofralık üzüm, hem kuru üzüm ve hem de meyve-sebze 
mamulleri sektörünün nadide ürünleri arasında yer alan 
Asma Yaprağının üretim merkezlerinden biri olduğunu 
belirten Uçak, “Ege Bölgemizdeki 970 bin dekarlık 
çekirdeksiz üzüm alanının yaklaşık yüzde 20’si Alaşehir’de, 
380 bin tonluk tahmini sofralık üzümün 77 bin tonu ve 260 
bin tonluk kuru üzüm rekoltemizin 36 bin tonu da burada 
üretiliyor” dedi.

“YENİ BİLİMSEL METOTLAR UYGULANMALI”
Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, üreticilere 
toprak analizi yaptırarak üretim yaptırmalarını tavsiye 
etti. Üreticilere yeni bilimsel metotları da uygulamaları 
çağrısında bulunan Gültekin, “Bağlarımızı temiz tutalım, 
birçok hastalığın yuvalandığı yer atıklardır” şeklinde ifade 
etti. l

Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters 
Association and the Aegean Dried Fruits and 
Products Exporters Association, organized a meeting 
in Alaşehir-Manisa on April 25, 2019; a famous 

region for fresh and dried raisin production center. During 
the meeting, emphasizing the importance of making an early 
decision on producing, either as fresh grape or as dried raisin.

“OUR gOAL IS TO INCREASE OUR ExPORT TO 
$1 BILLION ”
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters Association 
Chairman Hayrettin Uçak, emphasized upon the difference 
between the production process methods of producing 
grapes for fresh and dried usage.  The evaluation of Turkey’s 
most important product is dry or aging of the seedless 
sultana grapes, as in the production process methods; 
season preferences, planning and planning according to the 
season they expect to make production.  Uçak said; “I like to 
thank you, producers of Vineyard products such as; fresh or 
dried raisins, vine leaves, grape juice, molasses,  which brings 
an annual export income of $ 650-700 million to our country. 
Our goal is to raise our export to $ 1 billion”

Hayrettin Uçak also stated that, “Last year alone, two of them 
being in Alaşehir, a total of 9 ‘evaluation meetings’ were held 
with our producers. Our aim is to get first hand information 
about your problems, to let you know about our expectations 
from you as exporters and finally how we can improve our 
products quality by the expectations of our international 
buyers. Our manufacturers problems, are also considered as 
our problems, and do not forget, we are all on the same ship.” 
Uçak said, “Alaşehir, nevertheless is a center for production 
of vine leaves- a rare product in fruit and vegetable products 
sector- as well as grapes, dried raisins. Aegean region has 
970 thousand decares of seedless grape production area 
that 20 percent being in Alaşehir. 77 thousand tons of 
estimated 380 thousand tons of grapes and  36 thousand 
tons of 260 thousand tons dried Sultana is  harvested in this 
region.”

“NEW SCIENTIFIC METHODS SHOULD BE 
APPLIED”
Hüseyin Gültekin, the Agricultural Engineer, advised the 
producers to have the soil analyzed before the production. 
Gültekin called the producers to apply the new scientific 
methods and said, “Let’s keep our vinyards clean, waste is the 
main causeof many diseases our production”. l
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Türkiye domatesten 1 milyar dolar 
döviz hedefliyor

Turkey is targeting US$ 1 billion  
from tomatoes export

Güncel

Türkiye, domates ve domates türevi ürünlerin ihracatından 2018 yılında 
603 milyon 660 bin dolarlık döviz geliri elde etti 

Turkey, earned US$ 603 million 660 thousand from the export of tomatoes and 
tomato-derived products in 2018



In 2018, fresh tomatoes exports of Turkey took the lion’s 
share with US$ 292 million, while exports of tomato 
paste shared the summit with a volume of US$ 164 
million. Turkey exported, US$ 88 million worth of dried 

tomatoes; US$ 39.4 million frozen tomatoes and US$ 
16.3 million worth of ketchup and tomato sauces.

“TOMATOES PRODUCTION AND ExPORT 
OF TOMATOES FOR 12 MONTHS ”
Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters 
Association Chairman Hayrettin Uçak stated that, 
tomatoes and tomato-derived products in the sector 
of fresh fruit and vegetables became the star in export. 
Chairman Uçak, continued that;“they are aiming 
to export over US$ 1 billion worth in tomatoes and 
tomato-derivatives. Developments in Turkey, shows 
that greenhouse tomato production and exports 
extends a period of 12 months.

In addition to our exports of fresh tomatoes; more 
value-added products such as tomato derivatives, 
tomato paste, dried tomatoes, frozen tomatoes, 
ketchup, tomato sauces and tomato juice are being as 
exported as well.

“ROMANIA IS THE MOST PREFERRINg 
COUNTRY FOR TURKISH TOMATOES”
In 2018, the country which preferred Turkish tomatoes 
the most was Romania with an amount of US$ 43.7 
million. Then Russia ranked second with US$ 30.6 
million, and Ukraine ranked third with US$ 25.6 million. 
The number of countries that Turkey exported fresh 
tomatoes was announced as 55.  

With an amount of US$ 111 million export volume for 
tomato paste, Iraq ranked number one. Turkey exported 
US$ 8.6 million worth tomato paste to Saudi Arabia, 
and US$ 8.2 million worth to Germany. 103 countries 
preferred Turkish tomatoe paste in their cuisine. 

 In 2018, the United States took the number one place 
in the export of dry tomatoes with an amount of US$ 
19.5 million, Italy US$ 13.3 million and Germany US$ 
9.5 million. In 2018, dried tomatoes were exported to 
86 countries. l

Türkiye, 2018 yılında taze domateste 292 
milyon dolarlık ihracatla aslan payını alırken, 
domates salçası ihracatında ise 164 milyon 
dolarlık tutarla zirvenin ortağı oldu. Türkiye 

kuru domates ihracatından 88 milyon dolar döviz elde 
ederken; dondurulmuş domates ihracatı 39,4 milyon 
dolar, ketçap ve domates sosları ihracatı ise 16,3 
milyon dolar olarak açıklandı. 

“12 AY DOMATES ÜRETİMİ VE İHRACATI 
YAPILIYOR”
Domates ve domates türevi ürünlerin yaş meyve 
sebze ve mamulleri sektöründe ihracatın yıldızı 
ürünlerin başında yer aldığını vurgulayan Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, domates ve türevleri ihracatında 1 milyar 
dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getirdi. Türkiye’de 
seracılığın gelişmesiyle birlikte 12 ay domates üretimi 
ve ihracatı yapar konuma gelindiğini belirten Uçak, 
“Taze domates ihracatımızın yanında; domates 
türevlerini salça, kuru domates, dondurulmuş 
domates, ketçap, domates sosları ve domates suyu 
olarak daha katma değerli mamul haline getirerek ihraç 
ediyoruz” dedi.

“ROMANYA TÜRK DOMATESİNİ EN ÇOK 
TERCİH EDEN ÜLKE”
2018 yılında Türk domatesini en çok tercih eden ülke 
43,7 milyon dolarlık tutarla Romanya oldu. Ardından 
Rusya 30,6 milyon dolarlık tutarla ikinci sırada yer 
alırken, Ukrayna ise 25,6 milyon dolar ile üçüncü 
sırada yer aldı. Türkiye’nin taze domates ihraç ettiği 
ülke sayısı ise 55 olarak açıklandı.

Türkiye’den salça ihracatında Irak 111 milyon dolarlık 
tutarla açık ara zirvede yer aldı. Türkiye, Suudi 
Arabistan’a 8,6 milyon dolarlık, Almanya’ya ise; 8,2 
milyon dolarlık salça ihraç etti. 103 ülke sofralarında 
Türk salçasını tercih etti.

2018 yılında, Kuru domates ihracatında Amerika 
Birleşik Devletleri 19,5 milyon dolarlık tutarla zirvede 
yerini alırken, 13,3 milyon dolar ile İtalya, ardından 
ise 9,5 milyon dolarla Almanya Türk kuru domatesini 
tercih etti. 2018 yılında 86 ülkeye Kuru domates ihraç 
edildi. l
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Röportajsaha Çalışmaları

Birliğimiz bünyesinde göreve başlayan Ziraat 
Mühendisi ve Üye İlişkileri Sorumlusu 
personelimiz Ekim ayından itibaren 
toplamda 168 adet Yaş Meyve Sebze 

ihracatçısı ve 251 adet Meyve Sebze Mamulleri 
ihracatçısı ile yüz yüze görüşmeler yaparak, Birlik 
faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunup 
ihracattaki genel eğilimleri ve firma taleplerini 
dinlemiştir. 

Our personnel who started their duty as 
Agricultural Engineer and responsible for 
relations with our members under our 
Association performed personal interviews 

with 168 Fresh Fruit and Vegetable exporters and 
251 Fruit and Vegetable Products exporters as of 
October; and provided information about the activities 
of Association and listened to the general trends in 
exportation and the demands of companies. 

Büyük Atılım

A breakthrough
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Bu ziyaretler çerçevesinde İzmir’de, Seferihisar, 
Torbalı, Tire, Ödemiş, Kemalpaşa, Selçuk; Manisa’da, 
Akhisar, Ahmetli, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, 
Alaşehir, Sarıgöl; Aydın’da Söke, Kuşadası, Umurlu, 
Sultanhisar, Nazilli, Efeler, Germencik, İncirliova, 
Köşk; Afyon’da Sandıklı, Dinar, Başmakçı, Gazlıgöl, 
Çay, Sultandağı, Dereçine‘deki üyelerimiz ziyaret 
edilmiş; üyelerden gelen talepler, çözüm üretilmesi 
amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Bununla birlikte, İzmir, Aydın, Uşak, Afyon, Manisa İl 
Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İzmir’de; Menderes, 
Seferihisar, Selçuk, Kemalpaşa İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlükleri, Aydın’da; Kuşadası, Nazilli, Yenipazar, 
Sultanhisar, Köşk, Söke, Didim, Germencik, İncirliova, 
Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Kuyucak, Bozdoğan, 
Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, 
Manisa’da; Saruhanlı, Gölmarmara, Kula, Selendi, 
Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ziyaret 
edilmiştir. Ayrıca, bölgelerde bulunan birçok üretici 
ile hem köy kahvelerinde ihracata yönelik tarımsal 
üretimin nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşmeler 
yapılmış hem de arazilerinde teknik destek olarak 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Diğer yandan, 2019 yılının ilk 5 ayında,  Kemalpaşa, 
Çanakkale, Sultandağı ve Alaşehir’de düzenlenen 
üretici bilgilendirme toplantılarına toplamda 2000’in 
üzerinde üretici katılmış, köy ziyaretlerinde 400’den 
fazla tekil üreticiye ulaşılmıştır. l

Within this framework, our members in Seferihisar, 
Torbalı, Tire, Ödemiş, Kemalpaşa, Selçuk in İzmir; 
Akhisar, Ahmetli, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Alaşehir, 
Sarıgöl in Manisa; Söke, Kuşadası, Umurlu, Sultanhisar, 
Nazilli, Efeler, Germencik, İncirliova, Köşk in Aydın; 
Sandıklı, Dinar, Başmakçı, Gazlıgöl, Çay, Sultandağı, 
Dereçine in Afyon were visited; and the demands of 
our members were presented to the Board of Directors 
of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters 
Association  for the purpose of creating solutions. 

Meanwhile, Izmir, Aydın, Uşak, Afyon, Manisa Provincial 
Directorates of Agriculture and Forestry; Menderes, 
Seferihisar, Selçuk, Kemalpaşa District Directorates 
of Agriculture and Forestry in Izmir; Kuşadası, Nazilli, 
Yenipazar, Sultanhisar, Köşk, Söke, Didim, Germencik, 
İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Kuyucak, Bozdoğan, 
Karacasu District Directorates of Agriculture and 
Forestry in Aydın; Saruhanlı, Gölmarmara, Kula, 
Selendi, Demirci District Directorates of Agriculture 
and Forestry in Manisa were also visited. Furthermore, 
negotiations were made with many producers in village 
coffee houses as to how agricultural production should 
be towards exportation; and visits were performed to 
their lands in terms of providing technical support. 

On the other hand, during the first five months of 
2019 over 2000 farmers attented to the informative 
meetings held in Kemalpaşa, Çanakkale, Sultandağı 
and Alaşehir. Also, over 400 single farmers were 
interviewed during village visits.  l

Field Activities
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Fuarlar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Tarafından 
2018 Yılında Fuarlara Katılım Sağlandı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Tarafından
 2019 Yılının İlk Yarısında Katılınan Fuarlar

EYMSİB olarak 2018 yılında 5 fuara info stand ile katılım 
sağlanarak Birlik iştigal alanına giren ürünlerin tanıtımı yapılarak 
mal alım talepleri toplanarak üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Bu 
fuarlardan Asia Fruit Logistica, Worldfood Moscow ve Horti 
China fuarlarında kiraz, üzüm, narenciye, siyah incir gibi taze 

meyve sebze ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilirken, Gulfood 
2018, SIAL Paris ve FHC China fuarlarında ise turşular, 
kurutulmuş domates, soslar, meyve suları, meyvelerden 
üretilmiş sağlıklı atıştırmalıklar gibi meyve sebze mamulleri 
ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

2019 yılının ilk çeyreğinde Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği olarak Berlin/
Almanya, Dubai/B.A.E. ve Chiba/Japonya’da 
fuar katılımları gerçekleştirilmiştir. Berlin 
Fruit Logistica Fuarında taze meyve sebze 
ürünlerinin tanıtımı, Gulfood ve Foodex 
fuarlarında ise meyve sebze mamullerinin 
tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
fuarlarda üyelerimize standımızda müşterileri 
ile görüşme imkanı verilerek kataloglarını 
standımızda sergileme imkanı verilmiştir.

Fuar şehİr/ ülke  Tarİh 
Berlin Fruit Logistica  Berlin/Almanya  06-08 Şubat 2019 
Dubai Gulfood  Dubai/B.A.E 17-21 Şubat 2019 
Foodex Japan  Chiba/Japonya 06-09 Mart 2019 

Fuar şehİr/ ülke  Tarİh 
Gulfood 2018 Dubai/B.A.E. 18-22 Şubat 2018
Asia Fruit Logistica  Hong Kong/Ç.H.C 05-07 Eylül 2018
Worldfood Moscow Moskova/Rusya  17-20 Eylül 2018 
SIAL Paris  Paris/Fransa  20-24 Ekim 2018 
FHC China  Şanghay/Ç.H.C 13-15 Kasım 2018 
Horti China  Şanghay/Ç.H.C 21-23 Kasım 2018 

asıa FruıT logısTıca

WorldFood moscoW



Exhibitions

Exhibitions that Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association participated in 2018 

Exhibitions that Aegean Fresh Fruits and Vegetable Exporters’ 
Association participated in 2019

EYMSIB participated in 5 exhibitions 
in 2018 with information stands, 
ensuring that the products within 
the scope of Association are 
introduced and the demands for 
purchase of goods were collected 
and shared with our members. 
Fresh fruit and vegetable products 
such as cherries, grapes, citrus 
fruits, and black figs were 
introduced in Asia Fruit Logistica, 
Worlfood Moscow, and Horti China 
exhibitions; whereas, fruit and 
vegetable products such as pickles, 
dried tomatoes, sauces, fruit juice, 
dried fruits and healthy snacks 
made of fruits were introduced in 
Gulfood 2018, SIAL Paris and FHC 
China exhibitions. 

Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association participated in exhibitions held in Berlin, 
Germany, Dubai, UAE, and Chiba, Japan. Fresh 
fruit and vegetable products was introduced in 
Berlin Fruit Logistica; whereas, fruit and vegetable 
products were produced in Gulfood and Foodex 
exhibitions. Our members was introduced with the 
opportunity to meet customers and exhibit their 
catalogues in our stand in the aforementioned 
exhibitions. 

exhıbıTıon cıTy, counTry  daTe 
Berlin Fruit Logistica  Berlin, Germany 06-08 February 2019 
Dubai Gulfood Dubai, UAE 17-21 February 2019
Foodex Japan Chiba, Japan 06-09 March 2019 

exhıbıTıon cıTy, counTry  daTe 
Dubai Gulfood 2018 Dubai, U.A.E. 18-22 February 2018
Asia Fruit Logistica  Hong Kong, PRC 05-07 September 2018
Worldfood Moscow Moscow, Russia 17-20 September 2018
SIAL Paris  Paris, France 20-24 October 2018
FHC China  Shanghai, PRC 13-15 November 2018
Horti China  Shanghai, PRC 21-23 November 2018

dubaı gulFood

Fhc chına

sıal parıs
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Güncel/Actual

Sofralık üzüm ihracatı start alıyor

Table grape exportation begins

Türkiye’nin sofralık üzüm cenneti Manisa’da 
sofralık üzüm ihracatı başlarken ihracatçı 
firmalar son hazırlıklarını tamamladı. Özellikle 
Sultaniye cinsi üzümün anavatanı olarak 

kabul edilen Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde 
ihracatçı firmalar sezonun başlamasını beklemeye 
başladı.

2018 yılında miktar olarak 182 bin ton, değer 
olarak ise 122 milyon dolar ihracatın gerçekleştiğini 
belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 
yılında özellikle Rusya Federasyonu’na ihracatta 
yaşanan sorunlardan dolayı ihracatın istenilen 
düzeye ulaşamadığını, bu sezon ise ihracatın 
ivme kazanarak 200 milyon dolar barajını aşmayı 
hedeflediklerini ifade etti.

Rusya Federasyonu’na ihracatta 1 Temmuz 
2019 tarihinden itibaren domates, taze üzüm, 
çilek ve biber ürünleri paketleme tesislerinde 
başlayacak olan fumigasyon uygulaması ile ilgili 
de bölgedeki ihracatçı ve ziraat mühendislerinin 
de hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Uçak, 
bölgede  fumigasyon operatörü sayısının az 
olmasından dolayı 2019 yılında 3 adet fumigasyon 
operatörü eğitiminin düzenlendiğini, sonuncusunun 
da Alaşehir’de düzenlenerek 50’ye yakın ziraat 
mühendisin yetki belgesi alacağını ve sezona 
eksiksiz girileceğini vurguladı.

2018 yılında en fazla sofralık üzüm ihracatımız 67 
milyon dolarla Rusya’ya gerçekleşirken, Rusya’yı 
Ukrayna, Almanya, Beyaz Rusya ve Suudi Arabistan 
takip etti. l

Exporter companies completed their final 
preparations while table grape exportation 
begins in the grape paradise of Turkey, Manisa. 
Companies wait for the season to start, 

especially in the homeland of the sultana grapes, 
Alaşehir, Sarıgöl and Salihli.  

Mr. Hayrettin Uçak, Chairman of Board of Directors 
of Aegean Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ 
Association stated that 182 thousand tonnes and 
US$ 122 million exportation was realized in 2018. 
Also, Mr. Hayrettin Uçak expressed the exportation 
rates were not satisfying due to the problems of 
exportation to Russian Federation in 2018; however, 
their new target is to gain momentum and passing the 
border of US$ 200 million.

Mr. Hayrettin Uçak noted that the exporters and 
agricultural engineers in the region completed their 
preparations for the application of fumigation that will 
start in the sectors of packaging tomato, table grape, 
strawberry and pepper products from July 1, 2019, 
for the exportation to Russian Federation. Mr. Uçak 
emphasized that three fumigation operator training 
was held in 2019 due to the understaffing problem 
and the last one will be in Alaşehir which means 
approximately 50 agricultural engineers will get 
authority certificate and they will enter the season 
without a deficiency.

In 2018 Russian Federation was at the top of the 
exportation list of table grape with US$ 67 million 
and the following countries were Ukraine, Germany, 
Republic of Belarus and Saudi Arabia.

Türkiye Sofralık Üzüm İhracatında İlk 10 Ülke
First 10 Countries in Turkey’s Table Grape Export (2018)

Ülke/Countries Değer/Value (USD)

Rusya Fed./Russian Federation 103.973.638

Ukrayna/Ukraine 95.214.359

Almanya/Germany 60.738.536

Beyaz Rusya/Belarus 42.546.029

Suudi Arabistan/Saudi Arabia 36.280.159

Polonya/Poland 16.400.834

Romanya/Romania 15.176.366

Gürcistan/Georgia 14.618.982

Birleşik Krallık/United Kingdom 14.181.772

Irak /Iraq 11.507.799
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Turkish Cargo Uzak Pazarları Yakınlaştırıyor

Turkish Cargo Makes Remote Markets Closer

Dünya’nın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve 
en hızlı büyüyen hava kargo markalarından 
biri olan Turkish Cargo uzak pazarları 
yakınlaştırmaya devam ediyor. Mexico City, 

Turkish Cargo’nun kargo uçuşu gerçekleştirdiği 85. 
uçuş noktası olacak.

Turkish Cargo’nun Latin Amerika’da sekizinci, 
Amerika Kıtası’nda ise on dokuzuncu uçuş 
noktası olacak olan Mexico City, bayrak taşıyıcı 
kargo şirketinin 5 farklı kıtadaki 300’den fazla 
noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya 
bağlanacak.  Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip 
onuncu ülkesi Meksika’nın en büyük şehri olan 
Mexico City ihraç ettiği; taze çiçekler, bozulabilir 
meyve ve sebzeler, teknolojik ürünler, otomobiller ile 
öne çıkıyor. Mexico City’nin başlıca ithalat kalemleri 
arasında ise; otomobil, kimyasallar, petrokimya 
ürünleri, tekstil ürünleri, balık, ilaç, çiçek ve diğer 
bozulabilir ürünler bulunuyor.

Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, 
mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla 
sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo; 
ticaret ağıyla Latin Amerika ülkeleri arasında önemli 
bir ticari köprü vazifesi gören Mexico City ile birlikte; 
hem Latin Amerika’da hem de Amerika Kıtası’ndaki 
arzını artırmayı hedefliyor. l

Turkish Cargo is one of the air cargo brands 
serving 122 countries in the world and growing 
most rapidly and it continues making the 
remote markets closer.  Mexico City will be the 

85th flight point of Turkish Cargo for cargo flights. 

Mexico City will be the eighth flight point of Turkish 
Cargo in Latin America and the nineteenth in American 
Continent; and it will be connected to the world with 
the wide flight network of cargo company carrying the 
flag that covers more than 300 points in 5 continents. 
Mexico City is the largest city of Mexico being the 
tenth most crowded country in the world; and it comes 
to the fore with the exportation of fresh flowers, 
perishable fruits and vegetables, technologic products 
and automobiles. Main importation items for Mexico 
City include automobiles, chemicals, petrochemical 
products, textile products, fish, medicine, flowers and 
other perishable products. 

Turkish Cargo, ensuring a sustainable growth thanks 
to the new destinations added to its flight network, 
its infrastructure and investments, aims at increasing 
it supply in Latin America and American Continent 
together with Mexico City serving as a significant 
commercial bridge between the Latin American 
countries through its commercial network. l

Hava Kargo/Air Cargo
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Natürmort Still-life 

Dünya üzerinde büyük bir popülerliğe sahip olan 
natürmort resim sanatına daha çok meyveler, 
canlılar veya hareketsiz varlıklarla ilgilidir. Geçmişi 
çok derindir ve eski çağlara kadar dayanmaktadır. 

Eski çağda yani Antik Roma döneminde meyveler, meyve 
tabakları ve vazolar natürmort birçok kez konu olmuştur. 

Şuanda bu tür çalışmalar Napoli Arkeoloji Müzesi’nde 
yer almaktadır. Yukarıda da denildiği gibi çağdaş sanat 
içerisinde yer almaktadır ve çağdaş sanatla birleştirilmiş 
olarak birçok kez natürmort ele alınarak oluşturulmuş 
olan resim bulunmaktadır. Bu resimler ise Almanya, 
Stuttgart’ta yer almaktadır. Natürmort sadece el tekniği 
ile değil. Aynı zamanda bilgisayar ortamında da yardımcı 
programlar sayesinde yine çizilip, sunulabilir bir resim 
sanatıdır. 

Ülkemizde Natürmort resim sanatının geçmişine bakacak 
olursak bizim topraklarımız içerisinde ilk kullanan ressam 
ise Süleyman Seyyid’tir. Avrupa çapında akla gelen 
ilk isimlerden, Luis Egidio Melendez’in da natürmort 
çalışmalarını anmadan geçmeyelim.  l

StiIl-life painting art has great popularity 
throughout the world and it is primarily about 
fruits, living things or still beings. It dates back 
to very deep and ancient times. 

In the ancient times, i.e. Ancient Rome, fruits, fruit 
plates and vases had been the subject of still-life 
painting often. Now such works are exhibited in National 
Archeology Museum, Naples. As mentioned above, it 
is included in contemporary art and there are many 
paintings that were created many times with still-life in 
combination with contemporary art. Such paintings are 
in Stuttgart, Germany. Still-life is a painting art that can 
be created through hand techniques but also can be 
drawn and presented again thanks to auxiliary programs 
on computer. 

In review of the history of Still-life painting in our country, 
the artist to use it for the first time on our lands is 
Süleyman Seyyid. We could not pass mentioning the still 
life works of Luis Egidio Melendez, first name to come in 
mind throughout Europe. l

MEYVE VE SEBZELERİN TUVALDE RUH KAZANMASI
FRUITS AND VEgETABLES gAININg SOUL ON CANVAS 

Kültür sanat
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Süleyman Seyyid

1842-1913 yılları arasında yaşayan sanatçı 
İstanbul’da doğmuş olup Osmanlı ressamlarının 
önemli simalarındandır. Üsküdar Nuhkuyusu’nda 
evi bulunmaktadır. Babası Kartal Maltepesi 

eşrafından Hacı İsmail Efendi olup, adını aldığı dedesi 
ise Süleyman Ağa sedef kakma sanatında önemli bir 
şahsiyettir.Süleyman Seyyid ilk ve orta öğrenimini 
Maltepe ve Maçka Askeri Okulu’nda tamamlamış, asker 
kökenli ressamlardandır. Resme olan yeteneği sayesinde 
okuldaki hocaları tarafından fark edilen Süleyman Bey, 
okulunu tamamladıktan 
sonra sanat eğitimi almak 
üzere Sultan Abdülaziz 
tarafından Paris’e 
gönderilmiştir.
Kendisi gibi yine asker 
kökenli olup da resim 
yeteneği ve resim tutkusu 
olan arkadaşları Şeker 
Ahmed Paşa, Osman 
Hamdi Bey gibi isimlerin 
arasında yer almıştır. 
Batılı anlamda sanat 
eğitimi almak üzere 
L’ecole des Beaux-Arts’da 
Alexandre Cabanel’in 
öğrencisi olmuştur. 
Yurda döndükten sonra 
ressam Osman Nuri 
Paşa’nın yardımcılığını 
üstlenmiş, ardından 
Harbiye’de resim hocalığı 
yapmaya başlamıştır. 
Sonraki yıllarda bunu 
Kuleli Askeri Lisesi takip 
etmiştir, bu sırada özel 
resim dersleri de vermeyi 
ihmal etmeyen Süleyman 
Seyyid gazetelerde 
yazı ve tercümeler de 
yayımlamıştır.

Süleyman Seyyid 
adından natürmortlarıyla 
bahsedilecek kadar 
sanat hayatını buna adamıştır. Perspektif üzerine ciddi 
çalışmalar yapmış, bu alanda en iyisine ulaşmaya 
hedeflemiştir. Hatta bu konuyla ilgili bir kitap yazma 
girişiminde olduğu fakat kitabını bitiremeden vefat 
ettiği bilinmektedir. Perspektif kuralına öylesine sıkı 
sıkıya bağlıdır ki, arkadaşları tarafından ‘’metrologiste’’ 
lakabının takıldığı bilinmektedir.Az sayıda da olsa portre, 
manzara ve figürlü resimleri de bulunmaktadır. Ama 
sanatçı hangi alana giderse gitsin sonunda kendini 
bulduğu natürmortlara yönelmiştir. Resimlerinde seçtiği 
nesneleri genellikle bir küp yahut piramit gibi geometrik 
bir düzenlemeye sokarak tasvir ettiği görülür. Bu nesneler 
bir masa üzerinde, tabak içinde, bir örtünün üzerinde olup 
hep belli bir düzen sergilemektedir. l

The artist, who lived between 1842 and 1913, was 
born in Istanbul and he is one of the important 
individuals of Ottoman artists. He has a house 
in Nuhkuyusu, Üsküdar. His father is Hacı İsmail 

Efendi from the gentry of Kartal Maltepesi; and his 
grandfather Süleyman Ağa that he was named after 
an important person in the art of pearl inlaid. Süleyman 
Seyyid completed his primary and secondary education 
in Maltepe and Maçka military school; and he is one 
of the military-based artists. Süleyman Seyyid was 

distinguished by his 
teacher in school owing 
to his painting skills and 
he was sent to Paris 
by Sultan Abdülaziz to 
receive art education 
after completing his 
school. He was included 
in individuals such as 
his fellows Şeker Ahmed 
Paşa, Osman Hamdi Bey, 
who are also military 
based and have painting 
skills and passion like 
him. He was the student 
of Alexandre Cabanel 
in L’ecole des Beaux-
Arts to study Western 
art. He undertook the 
assistantship of artist 
Osman Nuri Paşa after 
returning home and then 
he started working as art 
teacher in Harbiye. This 
was followed by Kuleli 
Military High School. 
Süleyman Seyyid gave 
private painting lessons 
in the meantime and also 
published articles and 
translations in journals. 
Süleyman Seyyid 
devoted his art life as 
much as his name is 
mentioned with still-

life painting. He had serious studies on perspective 
and he aimed at reaching the best in this respect. It is 
known that he even attempted writing a book about it 
but that he passed away before finishing his book. He 
was so unduly attached to the rule of perspective that 
he was called with the nickname ‘’métrologiste’’ by his 
fellows. He had limited but some portrait, view and figure 
paintings. However, the artists eventually turned towards 
still-life finding himself in it, no matter which area he 
chose to walk to. It is observed that he put his selection 
of objects in his drawings in a geometric arrangement 
such as a cube or pyramid. Such objects are placed on a 
table, a plate, on a tablecloth and always a specific order 
is exhibited. l

Eserleri: Kavunlar ve İncirler, Portakal, tuval üzerine yağlı boya

Most popular works of artist: Melons and Figs, Orange, 
oil painting on canvas
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Egeli ihracatçılar, 2019 yılından 
ihracat rekorları diledi

Ege İhracatçı Birlikleri Yeni Yıl Yemeği, Kaya 
İzmir Thermal &Convention’da gerçekleşti. EİB 
Koordinatör Başkanı Jak  Eskinazi’nin ev sahipliği 
yaptığı geceye, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri çatısı 
altında bulunan birliklerin yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri katıldı.

EİB Gala Yemeği’nde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılını 13,4 milyar 

dolar ihracat rakamıyla geride bıraktıklarını ve EİB tarihinin 
en yüksek ihracat rakamına imza attıklarını, bundan dolayı 
çok mutlu olduklarını söyledi. Eskinazi, “Rekor ihracat 
rakamına büyük küçük katkı koyan tüm ihracatçılarımız 
“İhracatın Kahramanları” oldu. 2019 yılından da bol ihracat, 
sağlık ve mutluluk diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Yeni Yıl Yemeği’nde, Show Band 
Orkestrası ve Aşkın Nur Yengi sahne aldı. Ege İhracatçı 
Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, Aşkın  Nur Yengi ile 
birlikte yeni yıl pastası kesti. l

Türkiye'de ihracatçıların ilk birliği olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 
80. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2019 yılında ihracat rekorları kırmayı diledi.
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Aegean exporters 
wished to have export
records in 2019 

New Year’s Eve Dinner of Aegean Exporters’ 
Associations was held in Kaya Izmir Thermal 
& Convention. The evening was hosted by 
Mr. Jak Eskinazi, Coordinating Chairman 

of EIB,  with the participation of Mr. Hayrettin Uçak, 
Chairman of Board of Directors of Aegean Fresh 
Fruits and Vegetables Exporters’ Association, and 
the members of managing and auditing boards of 
associations under the roof of Aegean Exporters’ 
Associations. 

Mr. Jak Eskinazi, Coordinating Chairman of EIB, made 
a speech in EIB’s Gala Dinner and noted that they 
leave 2018 behind with an exportation figure of US$ 

13,4 billion and that it was the highest exportation 
figure of the history of EIB and they were very happy 
with it. Mr. Eskinazi added: 

“All our exporters who had contributions, whether 
small or great, in this record figure have become 
the “Heroes of Exportation”. We wish plenty of 
exportation, good health and happiness in 2019.”

Show Band and Aşkın Nur Yengi took the stage 
in New Year’s Eve Dinner of Aegean Exporters 
Association. Chairmans of Board of Directors of 
Aegean Exporters’ Associations cut the new year’s 
eve cake with Aşkın Nur Yengi. l

Aegean Exporters’ Associations (EIB) wished to break exportation 
records in 2019 as it celebrates its 80th anniversary 
of establishment. 
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Basında Biz
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Röportaj

REKLAM

Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı,
biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. 
Çiftçi ve çoban, bu millet için unsur-u aslidir.

If  the majority of our people were not farmers, 
we would not be on the world today. The farmers and 
shepherds are fundamental elements for this nation.

Çiftçimizin Değerini Bilelim!
Let us know the value of our farmers!

Mustafa Kemal Atatürk


