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Röportaj Sectoral Overview

Değerli İhracatçılar 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 
tarafından çıkarılan “Hasat ve Ötesi” dergimizin 
ikinci sayısı ile sizlerle tekrar birlikte olmaktan son 
derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Öncelikle Kasım sonu ile birlikte Birliğimiz 
tarafından kayıt altına alınan yaş meyve sebze 
ve mamulleri ihracatımızın 800 milyon dolara 
ulaştığını belirtmek istiyorum. Geçen yıl Ocak-
Aralık döneminde 831 milyon dolarlık ihracat ile 
hep birlikte Birliğimizin 52 yıllık tarihinde bir rekora 
imza atmıştık, 53.yılımızın sonunda yeni bir ihracat 
rekoruna imza atacağımızın müjdesini şimdiden 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dergimizin bu sayısında sizlerin adına 
gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlere ilişkin 
siz değerli üyelerimizi bilgilendirmeye çalıştık. 
Özellikle Ticaret Bakanlığı’ndan onayını aldığımız 
Taze Meyve Sebze ve Meyve Sebze Mamulleri 
Sektörlerine yönelik Ur-Ge projelerimizi hayata 
geçirecek olmamızdan dolayı duyduğum heyecanı 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sayımızda 
ayrıca üyelerimiz ile röportajlar gerçekleştirerek 
faaliyetlerinden bilgi sahibi olmayı hedefledik. 
Önümüzdeki sayılarımızda üyelerimiz ile 
söyleşilerimiz devam edecek.

Dergimizin ikinci sayısının sektörümüze ve 
Birliğimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu 
vesile ile siz değerli üyelerimizin yeni yılını en içten 
dileklerime kutluyor ve 2020 yılının bol kazanç 
getirmesini diliyorum.

Hayrettin Uçak
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı

Dear Exporters
I would like to express my pleasure to be with you 
again with the second issue of “Hasat ve Ötesi” 
magazine published by Aegean Fresh Fruit and 
Vegetable Exporters Association. First of all, I 
would like to state that our exports of fresh fruits, 
vegetables and products, which were registered by 
our Association reached to $ 800 million by the end 
of November. Last year's January-December period, 
we broke our association's 52nd year old record by 
831 million dollars in exports together. At the end of 
our 53th year anniversary, I would like to share with 
you the good news of that we will break a new export 
record.

In this issue of our magazine, we tried to inform our 
esteemed members about our activities that we have 
done on your behalf. I would like to share with you my 
excitement that we are going to implement our Ur-Ge 
projects for the Fresh Fruit and Vegetable and Fruit 
and Vegetable Products Sectors. We have received 
approval from the Ministry of Commerce. 
In this issue, we also aimed to be informed about 
activities of some of our members by conducting 
interviews with them. In the upcoming issues, we will 
continue  interviewing our members.

I hope that the second issue of our magazine will be 
beneficial to our sector and to our association. 

I would like to take this opportunity to wish you 
happy  new year with my sincere wishes and wish 
you a profitable 2020.

Hayrettin Uçak
Chairman of Aegean Fresh Fruit and Vegetable 
Exporters’ Association
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Ege İhracatçı Birlikleri, meyve sebze mamulleri sektöründe en fazla ihracatın kayıt 
altına alındığı lider birlik konumundadır. Meyve sebze mamulleri sektöründe faaliyet 
gösteren 400’ün üzerinde üye firma ile toplam sektör ihracatının %40’ı Birliğimiz 
üzerinden yapılmaktadır. 

Bereketli topraklara sahip, tropikal meyveler 
dışında hemen her çeşit meyve ve sebzenin 
yetiştiği ülkemizin meyve sebze üretimi 
açısından en verimli bölgelerinden biri hiç 

şüphesiz ki içinde bulunduğumuz Ege Bölgesidir.

Yaş meyve sebze sektöründe 2019 yılının ilk 9 aylık 
döneminde, Ege İhracatçı Birlikleri kayıtları esas 
alındığında, miktar bazında 155 bin tonluk, değer 
bazında ise 160 milyon dolarlık yaş meyve sebze 
ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde geçen 
yıla göre %10’luk bir gerileme olsa da Birliğimiz 
üyeleri tarafından gerçekleştirilen yaş meyve sebze 
ihracatında değer bazında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %20 oranında artış görülmektedir. 

İhracatta ağırlıklı pazarlarımızı Rusya, Almanya, 
Ukrayna, Polonya ve Beyaz Rusya oluşturmaktadır. 

One of the most productive regions of our 
country in terms of fruit and vegetable 
production is undoubtedly the Aegean 
Region in which all kinds of fruits and 

vegetables are grown, except tropical fruits.. 

In the first 9 months of 2019, in the fresh fruit and 
vegetable sector, based on the records of Aegean 
Exporters' Associations, the amount of fresh fruit 
and vegetable exports reached 155 thousand tons 
and $160 million on value basis. Eventhough this 
year there is a %10 decline in Turkey's total export 
volume of fresh fruits and vegetables compared to 
the last year; our Association's members exports 
increased by a %20 in value.

Our main export markets are Russia, Germany, 
Ukraine, Poland and Belarus. With the start of 

Yaş Meyve Sebze ve Meyve Sebze 
Mamulleri Sektörü Ocak-Eylül Değerlendirmesi

Evaluation of Fresh Fruit & Vegetables and 
Fruit & Vegetable Products Sector for 
January-September 2019

Aegean Exporters Associations has the leadership position with 40% share of export 
regitrations in fruit and vegetable products sector with more than 400 exporter 
members in the sector. 
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Sektöre Bakış

Bu yıl Çin’e kiraz ihracatımızın başlaması ile Çin’in de 
sektörümüz açısından yakın zamanda önemli bir pazar 
haline geleceği öngörülmektedir. 2019 yılının ilk üç 
çeyreklik döneminde toplam 75 ülkeye yaş meyve 
sebze ihracatımız gerçekleşmiştir.

İhracatta ön plana çıkan ürünlere bakıldığında, en fazla 
ihracatı gerçekleşen 3 ürünün 49 milyon dolarla kiraz, 
25 milyon dolarla üzüm ve 24 milyon dolarla taze 
domates olduğu görülmektedir.

2019 yılının son çeyreğinde, mandalina, kestane, nar 
gibi bölgemizde yetişerek ihracatı gerçekleşen ürünlerin 
katkılarıyla ihracatımızın ivme kazanacağı ve 250 milyon 
dolar seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ürün çeşitliliği ve ülkemize kazandırdığı net döviz 
bakımından en önemli tarımsal sektörlerimizden biri 
durumunda olan meyve sebze mamulleri sektörüne 
baktığımızda ise, 2019 yılının ilk 9 ayında, Ege İhracatçı 
Birlikleri kayıtlarına göre miktarda 357 bin ton, değerde 
ise 440 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldığında, miktarda 
%10, değerde ise %2 oranında artış kaydedilmiştir. 

Bu dönemde, Meyve Sebze Mamulleri sektöründe en 
fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke sırasıyla ABD, Almanya, 
İngiltere, Hollanda ve İtalya olmuştur. 9 aylık dönemde 
toplam 121 ülkeye Birliğimiz kanalı ile meyve sebze 
mamulleri ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Ege İhracatçı Birlikleri, meyve sebze mamulleri 
sektöründe en fazla ihracatın kayıt altına alındığı birlik 
durumundadır. Meyve sebze mamulleri sektöründe 
faaliyet gösteren 400’ün üzerinde üye firma ile toplam 
ihracatın %40’ı Birliğimiz üzerinden yapılmaktadır. 

En fazla ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünleri ise 
turşular, kurutulmuş domates, dondurulmuş meyve ve 
sebzeler, domates salçası, meyve suları ve konserve 
meyveler olarak sayabiliriz. Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği olarak 9 aylık dönemde kornişon ve 
biber turşusu ihracatımız 110 milyon dolara ulaşmıştır. 
Dondurulmuş meyve ve sebze ürünlerinde 66 milyon 
dolar, kurutulmuş domateste 40 milyon dolar, meyve 
sularında 32 milyon dolar, meyve konservelerinde 31 
milyon dolar, domates salçasında da 16 milyon dolarlık 
ihracat kayıt altına alınmıştır.

2019 yılı sonunda hedefimiz 2018 yılında 600 milyon 
dolar olan meyve sebze mamulleri ihracatımızı 600 
milyon doların üzerine çıkararak Birliğimiz adına yeni bir 
rekora imza atmaktır. ●

cherry exports to China this year, China is expected to 
become an important market for our sector in the near 
future. In the first three quarters of 2019, we exported 
fresh fruit and vegetables to 75 countries. When the 
products that stand out in export are examined, it is seen 

that the most exported products are cherry with $49 
million, grapes with $25 million and fresh tomatoes with 
$24 million. In the last quarter of 2019, it is estimated 
that our exports will gain momentum and reach the 
level of 250 million dollars with the contribution of the 
products that are grown and exported in our region such 
as tangerine, chestnut and pomegranate.

When we look at the fruit and vegetable products sector, 
which is one of our most important agricultural sectors 
in terms of product diversity and net foreign exchange 
revenue to our country; according to the records of 
Aegean Exporters' Associations, it is seen that in the 
first 9 months of 2019, 357 thousand tons of product 
exported with a value of $440 million. Compared to the 
same period of previous year, there is an increase of %10 
by the amount and a %2 by the value.

In this period, USA, Germany, England, The Netherlands 
and Italy were the top five destinations of the fruit 
and vegetable products sector. In the 9-month period, 
fruit and vegetable products were exported to 121 
countries through our Associations. Aegean Exporters' 
Associations is the association with the highest value 
of exports in the fruit and vegetable products sector. 
With over 400 member companies operating in the fruit 
and vegetable products sector, 40% of total exports of 
Turkey are made through our Association.

The leading export products are pickles, dried tomatoes, 
frozen fruits and vegetables, tomato paste, fruit juices 
and canned fruits. As Aegean Fresh Fruit and Vegetable 
Exporters Association, our exports of gherkin and pickled 
peppers have reached $110 million in 9 months period. 
Exports of $66 million in frozen fruit and vegetable 
products, $40 million in dried tomatoes, $32 million in 
fruit juices, $31 million in canned fruits and $16 million 
in tomato paste were recorded. At the end of 2019, our 
target is to increase our exports of fruit and vegetable 
products from $600 million in 2018 to over 600 
million dollars by setting a new record on behalf of our 
Association. ●

Sectoral Overview

EİB MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI / EIB FRUITS AND VEGATABLES PRODUCTS EXPORTS

2018 (OCAK-EYLÜL) / (JAN-SEPT) 2019 (OCAK-EYLÜL) / (JAN-SEPT) DEĞİŞİM (OCAK-EYLÜL) / 
DIFFERENCE  (JAN-SEPT)

MİKTAR (KG) / 
QUANTITY (KGS)

DEĞER / 
VALUE (USD)

MİKTAR (KG) / 
QUANTITY (KGS)

DEĞER / 
VALUE (USD)

MİKTAR / 
QUANTITY

DEĞER / 
VALUE

ABD / USA 43.700.623 75.854.720 54.492.068 80.378.675 25% 6%

ALMANYA / GERMANY 74.971.799 81.301.659 76.095.185 76.931.548 1% -5%

İNGİLTERE / UK 41.775.740 48.556.395 47.005.030 48.537.083 13% -0%

HOLLANDA / HOLLAND 17.050.945 30.865.994 21.621.205 30.056.759 27% -3%

İTALYA / ITALY 15.298.213 29.536.623 13.993.896 25.679.433 -9% -13%

ÇİN / PR CHINA 9.579.144 9.092.163 16.640.587 16.640.062 74% 83%

KANADA / CANADA 7.688.068 12.082.964 8.741.992 13.193.646 14% 9%

FRANSA / FRANCE 7.484.958 12.090.470 8.067.205 11.461.902 8% -5%

AVUSTRALYA / AUSTRALIA 7.579.081 12.031.209 6.399.861 11.166.333 -16% -7%

BELÇİKA / BELGIUM 8.409.108 11.917.198 8.914.086 11.072.441 6% -7%

ARA TOPLAM / SUB TOTAL 233.537.679 323.329.394 261.971.116 325.117.882 12% 1%

DİĞERLERİ / OTHERS 91.947.041 109.361.591 95.803.720 115.168.263 4% 5%

TOPLAM / TOTAL 325.484.721 432.690.985 357.774.836 440.286.145 10% 2%

EİB YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI / EIB FRESH FRUITS AND VEGATABLES EXPORTS

2018 (OCAK-EYLÜL) / (JAN-
SEPT) 2019 (OCAK-EYLÜL) / (JAN-SEPT) DEĞİŞİM (OCAK-EYLÜL) / 

DIFFERENCE  (JAN-SEPT)

MİKTAR (KG) / 
QUANTITY (KGS)

DEĞER / 
VALUE (USD)

MİKTAR (KG) / 
QUANTITY (KGS)

DEĞER / 
VALUE (USD)

MİKTAR / 
QUANTITY

DEĞER / 
VALUE

RUSYA / RUSSIAN FED. 52.786.477 44.385.345 65.613.043 66.787.007 24% 50%

ALMANYA / GERMANY 16.952.473 33.569.163 21.444.089 37.826.654 26% 13%

UKRAYNA /UKRAINE 12.855.763 5.479.248 15.903.356 6.792.051 24% 24%

POLONYA / POLAND 6.158.167 5.240.813 6.386.960 5.619.724 4% 7%

BEYAZ RUSYA / BELARUS 6.265.305 3.614.808 5.726.419 4.819.533 -9% 33%

AVUSTURYA / AUSTRIA 386.410 951.144 1.613.336 4.611.954 318% 385%

ROMANYA / ROMANIA 6.683.369 5.907.775 4.203.286 4.194.902 -37% -29%

İNGİLTERE / UK 1.926.827 4.275.713 1.931.958 3.245.196 0% -24%

NORVEÇ / NORWAY 779.908 2.716.090 438.015 2.272.743 -44% -16%

İTALYA / ITALY 1.836.432 4.392.404 1.135.781 2.003.308 -38% -54%

ARA TOPLAM / SUB TOTAL 106.631.130 110.532.503 124.396.243 138.173.071 17% 25%

DİĞERLERİ / OTHERS 27.741.631 22.960.754 31.187.738 22.384.029 12% -3%

TOPLAM / TOTAL 134.372.762 133.493.258 155.583.981 160.557.100 16% 20%
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İşlenmiş Meyve Sebze ürünlerine yönelik URGE Projesi ile ihracatın yüzde 25’inin Uzak 
Doğu ülkelerine yapılması hedefleniyor

The URGE project on processed fruit and vegetable products aims to make 25 percent of 
exports to Far Eastern countries

Hayrettin Uçak, URGE Projesi ile Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, 
Endonezya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında Türkiye’nin konumunu 
güçlendirmek istediklerini açıkladı.

Hayrettin Uçak, announced that with URGE project, they want to strengthen Turkey's 
position in the Far East markets such as India, China, Japan, South Korea, Malaysia and 
particularly Indonesia.

Taze meyve ve sebzeleri katma değerli ürün 
haline getirerek yıllık 1,6 milyar dolar ihracat 
yapan meyve sebze mamulleri sektörü, Uzak 
Doğu pazarındaki konumunu güçlendirmek 

için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) 
Projesi’nde bir araya geliyor. Meyve sebze mamulleri 
ihracatında Türkiye’de lider olan Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği tarafından yürütülecek projeyi, 
Ticaret Bakanlığı yüzde 75’e varan oranlarda destekliyor. 
İşlenmiş meyve sebze ürünlerine yönelik projede; turşu, 
domates salçası, soslar, hazır gıdalar, dondurulmuş 
meyve ve sebzeler, konserve meyve ve sebzeler, 
kurutulmuş sebzeler, tatlandırılmış kuru meyveler, 
reçeller, meyve suları, sular, gazlı ve alkollü içecekler 
üreten ve ihraç eden firmalar yer alıyor.

Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatında şimdiye 
kadar ağırlık verilen pazarların Avrupa, Amerika ve Orta 
Doğu ülkeleri olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Hayrettin Uçak, işlenmiş meyve sebze ürünlerine 
yönelik URGE Projesi ile özellikle Uzak Doğu pazarında 
Türkiye’nin konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini 
aktardı.

İHRACATIN DÖRTTE BİRİNİN UZAK 
DOĞU’YA YAPILMASI HEDEFLENİYOR
URGE Projesi ile Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, 
Malezya, Endonezya başta olmak üzere Uzak Doğu 
pazarında Türkiye’nin payını arttırmak istediklerini dile 
getiren Uçak, “Uzak Doğu ülkelerinin dünya nüfusundaki 
payı yüzde 50’ye yaklaşırken, Türkiye’nin 2018 yılında 
gerçekleştirdiği 1,6 milyar dolarlık meyve sebze 
mamulleri ihracatında Uzak Doğu ülkelerinin payı yüzde 
5,5 seviyesiyle düşük kalıyor. Amacımız meyve sebze 
mamulleri ihracatımızın en az yüzde 25’inin Uzak Doğu 
ülkelerine yapılması. URGE Projesi bu anlamda bize yol 
gösterecek” diye konuştu. Uçak, “Dünya standartlarında 
meyve sebze mamulleri üreten tüm firmalarımızın 
üretimlerinin en az yüzde 50’sini ihraç edebilecekleri bir 
yapıya kavuşmalarını amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak 
için projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Birlik bünyesinde 2016 yılında başlattıkları taze üzüm ve 
kiraz ihracatçılarının kümelendiği URGE Projesi’nin 2019 
yılı temmuz ayında büyük kazanımlarla sona erdiğini 
söyleyen Uçak, sonraki süreçte hem meyve sebze 
mamulleri içerikli hem de taze kiraz, üzüm ve nar eksenli 
iki URGE Projesini hayata geçireceklerini belirtti.

2018’DE 1 MİLYAR 564 MİLYON DOLARLIK 
MAMUL İHRAÇ EDİLDİ
Türkiye, 2018 yılında 1 milyar 564 milyon dolarlık meyve 
sebze mamulleri ihraç ederken, 279 milyon dolarlık 
ihracatla meyve suyu zirvede yer aldı. 

The fruit and vegetable industry, which turns 
fresh fruits and vegetables into value-added 
products for an annual export value of $ 1.6 
billion, is coming together in the International 

Competitiveness Development (URGE) Project to 
strengthen its position in the Far East market. As the 
fruit and vegetable products export leader in Turkey, the 
Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters Association 
will carry out the project that the Ministry of Commerce 
supports of up to 75 percent. In the project for processed 
fruit and vegetable products, there arecompanies of 
pickles, tomato paste, sauces, prepared foods, frozen 
fruits and vegetables, canned fruits and vegetables, 
dried vegetables, sweetened dried fruits, jams, fruit 
juices, waters, carbonated and alcoholic beverages.

Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters Association 
Chairman Hayrettin Uçak stated that "The market given 
weight so far in Turkey's exports of fruit and vegetable 
products in Europe, America and Middle East countries. 

With URGE Project for fruits & vegetables products in 
particular; we aim to strengthen Turkey's position in the 
Far East market".

ONE-FOURTH OF EXPORTS ARE 
TARGETED TO THE FAR EAST
Hayrettin Uçak, announced that with URGE project, 
Turkey wants to strengthen its position in the Far East 
markets such as India, China, Japan, South Korea, 
Malaysia and particularly Indonesia. He also stated 
that; "The share of the Far East countries in world 
population approaching 50 percent. If we consider that 
Turkey exported 1.6 billion dollars worth of fresh fruit 
and vegetable in 2018 the share of Far East countries 
in exports is as low as 5.5 percent. Our goal is to export 
at least 25 percent of our fruit and vegetable products 
to Far East countries. The URGE Project will guide us 
in this sense.. Uçak said, “We aim to ensure that all our 
companies producing world-class fruit and vegetable 
products so we can export at least 50 percent of the 
production. We are implementing our projects to achieve 
this goal". 

URGE Project that started in 2016 by our association, 
where fresh grape and cherry exporters was clustered 
came to an end in July 2019 with many positive gains 
for the sector.  Soon we will be implementing two new 
URGE Projects with fruit and vegetable products as well 
as fresh cherries, grapes and pomegranate.

1 BILLION 564 MILLION DOLLARS WORTH 
OF PRODUCTS EXPORTED IN 2018
in 2018, Turkey exported 1 billion 564 million dollars 
worth of fruit and vegetable products; fruit juice exports 

URGE Projesi, Türkiye’yi 
Uzak Doğu’da Güçlendirecek

URGE Project, Will Strengthen 
Turkey in Far East

SEZA NUR DEMİRPARMAK
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KİRAZ, ÜZÜM VE NAR İHRACATINDA 
HEDEF 750 MİLYON DOLAR

URGE Projesi ile kiraz, üzüm ve narda 
toplam yıllık 387 milyon dolar olan 
ihracatın, 750 milyon dolara çıkarılması 
hedefleniyor.

İhracatçılar tüm dünyada Türk kirazı, üzümü ve 
narının daha fazla tüketilmesi için, URGE Projesi’nde 
bir araya geliyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği’nin koordine edeceği projenin hedefi; kiraz, 
üzüm ve nar da toplam 387 milyon dolar olan yıllık 
ihracatı 750 milyon dolara çıkarmak. Projeyle Ege 
Bölgesi’ndeki taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçısı 
firmaların kurumsal kimlik kazanmaları ve hedef 
pazarlarda ortak pazarlama yapılması da amaçlanıyor. 
Projede yer alacak firmaların, proje giderlerinin yüzde 
75’ine kadarlık kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından 
desteklenirken, yüzde 25’lik dilimi katılımcı firmalar 
tarafından karşılanıyor.

Kiraz, üzüm ve nar ihracatının artması için 
çalışmalar yaptıklarını belirten Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Uçak, “Nar ihracatının artması için Tarım 
ve Orman Bakanlığı’ndan ihracata uygun çeşitlerin 
geliştirilmesi konusunda destek istedik. Ayrıca Uzak 
Doğu pazarındaki tüketicinin tercih edebileceği 
beyaz ve siyah çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin 
üretiminin arttırılması gerekiyor. Kirazda erken hasat 
edilebilecek ‘Early Burlat, Early Lory, Prime Giant’ gibi 
çeşitlerin Türkiye’de üretimi, ihracata yeni açılan Çin 
ve Güney Kore pazarlarımızda ABD gibi rakiplerimizle 
rekabet etme şansımız artacaktır” dedi. Uçak, hava 
kargo Türk ihracatçısının yoğun kullandığı bir nakliye 
aracı haline geldiğini söyledi.

Kirazda dünya lideriyiz

2018 yılı verilerine göre Türkiye kiraz üretiminde 640 
bin tonluk rekolte ile dünya lideri, nar üretiminde 
538 bin ton ile dünya üçüncüsü, sofralık üzümde ise 
1 milyon 930 bin tonluk üretim ile dünya beşincisi 
konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin kiraz ihracatı 2019 yılında 183 milyon 
doları aştı. 2018 yılına göre yüzde 14 artış gösteren 
kiraz ihracatında Almanya, 87 milyon dolarlık tutarla 
zirvede yer alırken, Rusya 42 milyon dolarlık Türk 
kirazını tercih etti. Bu ülkeleri 10 milyon dolarlık kiraz 
talebi ile Hollanda takip etti. Bu yıl kiraz ihracatının 
başladığı Çin’e ise; 3,3 milyon dolarlık Türk kirazı gitti. 
Türkiye, 2018 yılında 122 milyon dolar sofralık üzüm 
ihraç ederken, Rusya 66 milyon dolarlık Türk üzümü 
talebi ile açık ara birinci ülke oldu. Nar ihracatında ise; 
115 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandıran Türkiye, 
en fazla narı 33 milyon dolarlık tutarla Rusya’ya 
gönderdi. Bu yıl ilk kez Güney Kore’ye deneme 
mahiyetinde kiraz ihracatı da gerçekleştirildi.

TARGET IS $ 750 MILLION 
IN CHERRY, GRAPE AND 
POMEGRANATE EXPORT

The URGE Project aims to increase 
exports of cherries, grapes and 
pomegranates to a total of $ 387 million 
to annually to $ 750 million..

Exporters come together in the URGE Project for 
more consumption of Turkish cherries, grapes and 
pomegranates all over the world. The aim of the 
project, which will be coordinated by Aegean Fresh 
Fruit and Vegetable Exporters Association is to 
increase the annual exports of cherries, grapes and 
pomegranates from $387 million  to $750 million. 
The project aims to gain the corporate identity of the 
exporters of fresh cherries, grapes and pomegranates 
in the Aegean Region and to conduct joint marketing 
in target markets. Ministry of Commerce supports 75 
percent of the project expenses while the other %25  
is covered by the participating companies.
Stating that they are working to increase the export 
of cherries, grapes and pomegranates, Aegean 
Fresh Fruit and Vegetable Exporters' Association 
Chairman of the Board of Directors Hayrettin Uçak 
said; They have demanded the support of the Ministry 
Agriculture and Forestry for the introdution of new  
pomagranate varities suitable for exports. In addition, 
the production of white and black seedless grapes 
which are prefered by the consumers in the Far East 
markets should also be increased. 'Early Burlat, Early 
Lory, Prime Giant' brand cherries may be produced 
in Turkey and can be exported to the new opening 
markets such as China and South Korea. This 
production will increase our chances to compete with 
our competitors such as USA". Mr Uçak said that air 
cargo has become a transportation mean widely used 
by the Turkish exporters.

We are the world leader in cherries
According to the world data of 2018, Turkey was 
the world leader in cherry production with 640 
thousand tons, the world's third leading producer in 
pomegranate with 538 thousand tons and while on 
the grape production was in worlds'  fifth producer 
with a one million 930  thousand tons.
Turkey's cherry exports exceeded $183 million in 
2019.  In cherry exports, which increased by 14 
percent compared to 2018, Germany was in first 
place with $87 million and Russia preferred $42 
million of Turkish cherry. These countries were 
followed by the Netherlands with $10 million. China, 
where cherry exports started this year; imported $3.3 
million worth Turkish cherry. Turkey exported $122 
million of grapes. Russia with $66 million was the first 
place. Pomegranate exports totalled up to $115 million 
in 2018. An amount of $33 million worth pomegranate 
was sent to Russia. For the first time this year, Turkey 
exported cherrries to South Korea.

took the first place with 279 million dollars. 
Turkey received $ 255 million from fresh water and 
sodas exports and canned food exports tottalled up to 
$ 230 million. Pickle exports reached $ 218 million, while 
tomato paste exports stayed at $ 164 million.Frozen fruit 
and vegetable exporters reached to 158 million dollars 
while, alcoholic beverages exports $ 94 million. 
Dehydrated vegetables exports of 69 million dollars, 
sauce producers exported 48   million dollars worth of 
goods, while  jam export was 45 million dollars.
Turkey, in 2018, exported  fruit and vegetable products 
to 177 countries. Germany was the most preferred 
country for Turkish fruit and vegetable products. In 201,8 
$ 228 million worth of fruit and vegetable products were 
exported to Germany. Iraq ranked second with $ 181 
million in exports and the United States ranked third 
with $ 180 million. Other countries that are prominent in 
fruit and vegetable exports are; Netherlands, Italy, Syria, 
North Cyprus Turkish Republic, France, Israel, United 
Arab Emirates and Saudi Arabia ●

Türkiye, sular ve gazlı içeceklerden 255 milyon dolarlık döviz 
elde edilirken, konserve gıda ihracatı 230 milyon dolar oldu. 
Turşu ihracatı 218 milyon dolar olurken, domates salçası 
ihracatı 164 milyon dolara ulaştı. Dondurulmuş meyve sebze 
ihracatçıları Türkiye’ye 158 milyon dolar döviz kazandırırken, 
alkollü içecekler ihracatı 94 milyon dolar, kurutulmuş 
sebzeler ihracatı 69 milyon dolar, sos ihracatı 48 milyon 
dolar, reçel ihracatı 45 milyon dolar oldu.

Türkiye, 2018 yılında 177 ülkeye meyve sebze mamulleri 
ihraç ederken, Türk meyve sebze mamullerini en çok tercih 
eden ülke Almanya oldu. Almanya’ya 228 milyon dolarlık 
meyve sebze mamulleri ihraç edildi. Irak 181 milyon dolarlık 
ihracatla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri 180 milyon 
dolarlık ihracatla üçüncü sırayı aldı. Meyve sebze mamulleri 
ihracatında öne çıkan diğer ülkeler ise; Hollanda, İtalya, 
Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, İsrail, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan oldu. ●
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Güncel Recent News

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 2016 yılından beri yürütülen URGE 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bu yıl Çin’e yapılan kiraz 
ihracatı ile rekor kırıldı.

As a result of the studies made since 2016  within the scope of URGE project by  
Aegean Fresh Fruitand Vegetables Association , a record is broken with exporting 
cherries to China.

A New Record Set At 
The Far East On Cherries

Kirazda Rekor 
Uzak Doğu ile Geldi

Türkiye’nin, yılda 800 milyon dolarlık kiraz ithal eden Çin’e kiraz ihracattaki toplam payı 
6,5 milyon doları aştı

Turkey’s total share on cherry export to China which imports cherries of  800 million 
dollars a year, increased to 6,5 million dollars 

KİRAZDA REKOR UZAK DOĞU İLE KIRILDI
Dünyanın en büyük kiraz üreticisi Türkiye, 2018 yılında 
toplamda 162 milyon dolarlık taze kiraz ihracatı yaptı. Çin 
pazarının açılması ve mevsim şartlarının da iyi gitmesiyle 
2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde kiraz ihracatında 
80 bin ton sınırı aşıldı, 183 milyon dolarlık rekor dış satım 
gerçekleştirildi. Yeni açılan Çin pazarı ilk yılında, Hong 
Kong’a yapılan ihracatla beraber Türkiye’nin en önemli 
dördüncü pazarı haline geldi. Yılda 800 milyon dolar kiraz 
ithal eden Çin’e doğrudan yapılan kiraz ihracatı 3 milyon 
313 bin dolara ulaştı. Hong Kong’a ihraç edilen kirazlar 
da dikkate alındığında Türkiye’nin kiraz ihracatında, Çin’in 
toplam payı 6,5 milyon doları aştı.

DİĞER PAZARLARA DA YANSIYACAK
Dünyanın en kaliteli kirazlarını üreten Türkiye’nin 
üretimde olduğu gibi ihracatta da lider olması 
amacıyla, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
tarafından 2016 yılından beri yürütülen Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında 
önemli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda, bu 
yıl Çin’e yapılan kiraz ihracatı ile rekor kırılırken, Türk 
ihracatçılarının Çin pazarına girmesinin diğer pazarlardaki 
rekabete de olumlu yansıması bekleniyor.

ERKENCİ KİRAZ ÜRETİMİNE AĞIRLIK 
VERİLECEK
2018 yılı verilerine göre kiraz üretiminde 640 bin tonluk 
rekolte ile dünya lideri konumunda olan Türkiye’de ‘Ziraat 
0900’ kiraz çeşidi yoğun olarak üretiliyor. Daha erken 
hasat edilebilen ‘Early Burlat, Early Lory, Prime Giant’ 
gibi erkenci çeşitlerin Türkiye’de üretime kazandırılması 
ihracata yeni açılan Çin ve Güney Kore pazarlarında, ABD 
gibi rakipler ile rekabet etme şansını artıracak.

HEDEF 200 MİLYON DOLAR
Türk kiraz ihracatçısı, kişi başı gelirlerinin giderek 
artması ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeni ile 
gıda sektörleri için önemli bir ülke olan Çin’de prestij 
göstergesi olan kiraz ithalatından daha fazla pay almak 
üzere çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’daki marketlerin 
raflarında yerini alan Türk kirazını Çin raflarında da 
görmek ve aynı başarıyı yakalamak isteyen ihracatçılar, 
kirazda ihracat hedefini 200 milyon dolara yükseltti.

CHERRY SET A NEW RECORD 
WITH FAR EAST 
Turkey being the world's largest cherry producer, 
made a total of 162 million dollars in 2018 exports of 
fresh cherries. In the first 8 months of 2019, of cherry 
exports exceeded 80 thousand tons limit and a record 
foreign sales of 183 million dollars was realized. In the 
first year of the newly opened Chinese market, and 
exports to Hong Kong together became Turkey's fourth 
most important market. Direct cherry exports to China, 
which imports $800 million worth of cherrie each year, 
reached $3 million 313 thousand. Considering the 
cherries are exported to Hong Kong, Turkey's cherries 
exportation to China surpassed a total of $6.5 million.

REFLECT POSITIVELY ON OTHER 
MARKETS
Turkey produces the world’s best cherries, in order 
to be a leader on export as Turkey as on production, 
wants to be leader in the exports. Since 2016 very 
valuable studies made by the Aegean Fresh Fruit and 
Vegetables Association within the scope of URGE 
project (Development of Competitiveness). As a 
result of the studies, this year a new record set while 
exporting cherries to China, the penatration of Turkish 
exporters to Chinese market, expected to have a 
positive impact on the competition in other markets.

EARLY PRODUCTION WILL BE 
EMPHASIZED 
According to 2018 data, Turkey is a world leader on 
cherry production with a yield of 640 thousand tons, 
producing ”Ziraat 0900” cherry varieties intensively. 
Introduction of early harvesting varieties like ‘Early 
Burlat, Early Lory, Prime Giant’ to production in Turkey, 
will increase the chance to compete with competitors 
like United States for exports to the newly opening 
markets like China and South Korea.

DUYGU GÖKSU
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15HAVA KARGO İLE İHRACAT ARTACAK
Hava kargo, Türk ihracatçısının yoğun olarak kullandığı 
bir nakliye aracı haline geliyor. Çin başta olmak üzere 
Uzak Doğu ülkelerine kiraz ve diğer yaş meyve sebze 
ürünleri ihracatının istenilen seviyelere gelmesi 
için hava kargo önem taşıyor. Türk ihracatçısı hava 
kargo ile kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin 
ihracatında dünyada daha etkin olmayı hedefliyor. 
Kiraz ihracatında bu yıl ihraç sezonunun hava 
koşullarından dolayı geçen yıla göre 2 hafta geç 
başlaması göz önünde bulundurulduğunda, kiraz 
ihracatının sezon sonunda miktar ve değer bazında 
geçtiğimiz yıla göre daha olumlu sonuçlanması 
bekleniyor. Almanya, 77 milyon dolarlık kiraz ihracatı 
ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı 34 milyon dolarlık 
ihracatla Rusya Federasyonu takip etti. Hollanda’ya 
8 milyon dolarlık Türk kirazı ihraç edilirken, Norveç, 
Avusturya, Hong Kong, Danimarka, İsveç, İtalya ve 
Irak’a da ihracat gerçekleştirildi. ●

TARGET: 200 MILLION DOLLARS 
Turkish cherry exporters continue their efforts to 
get more shares from cherry imports which is an 
indicator of prestige in China, which is an important 
country for food sectors due to the increasing per 
capita income and changing consumption habits. 
Exporters who want to see the Turkish cherry on 
the shelves in China like in European markets and to 
achieve the same success have increased the export 
target of cherry to 200 million dollars.

EXPORT WILL INCREASE WITH 
AIR CARGO
Air cargo is becoming a transportation tool that 
Turkish exporters use extensively. Air cargo is 
important for the export of cherry and other fresh 
fruit and vegetable products exports to reach the 
desired levels, especially in China and Far East 
countries. The Turkish exporters aims to be more 
effective in the export of cherry and other fresh 
fruits and vegetables by air cargo. Considering that 
the export season of cherry exports starts two 
weeks later than last year due to weather conditions, 
cherry exports are expected to be more positive 
in terms of quantity and value at the end of the 
season compared to last year. Germany, with 77 
million dollars in cherry exports took the first place, 
the second place with 34 million dollars in exports 
followed by the Russian Federation. While the Turkish 
cherry was exported to the Netherlands for 8 million 
dollars, exports to Norway, Austria, Hong Kong, 
Denmark, Sweden, Italy and Iraq were realized. ●

Güncel Recent News

Targets are rising with URGE Project

Exporters coming together in the URGE Project, which plays a 
major role to raise their annual export targets  and to gain more 
shares in exports for cherry. 
The URGE Project, which is coordinated by the Aegean Fresh 
Fruit and Vegetable Exporters Associations, aims to gain the 
corporate identity of the exporters of fresh cherries, grapes and 
pomegranates in the Aegean Region and to export in the target 
markets to be determined together.

Fresh cherries, grapes and pomegranates up to 75 percent of 
the project expenses of the companies that will take part in 
URGE Project are supported by the Ministry of Trade, while 25 
percent of them are covered by the participating companies.

Turkey, in 2018 exported $ 387 million worth of fresh cherries, 
grapes and pomegranate. On the other hand, the URGE Project 
aims to exceed $ 750 million in exports of three products 
through marketing activities to be conducted over the next three 
years.

URGE Projesi ile hedef yükseliyor

Kirazın ihracatta daha fazla pay alması için büyük rol oynayan 
URGE Projesi’nde bir araya gelen ihracatçılar, yıllık ihracat 
hedeflerini olumlu tablolar karşısında yükseltiyor. Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği’nin koordine ettiği URGE Projesi ile 
Ege Bölgesi’ndeki taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçısı firmaların 
kurumsal kimlik kazanmaları ve birlikte belirlenecek hedef 
pazarlarda ihracat yapması hedefleniyor.

Taze kiraz, üzüm ve nar URGE Projesi’nde yer alacak firmaların 
proje giderlerinin yüzde 75’ine kadarlık kısmı Ticaret Bakanlığı 
tarafından desteklenirken, yüzde 25’lik dilimi katılımcı firmalar 
tarafından karşılanıyor.

Türkiye, 2018 yılında taze kiraz, üzüm ve nar ihracatından 387 
milyon dolar döviz elde etti. Öte yandan, URGE Projesi ile gelecek 
üç yıllık süreçte yürütülecek pazarlama faaliyetleriyle üç ürünün 
ihracatında 750 milyon doların aşılması hedefleniyor.
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Interview

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:  Türkiye’nin potansiyeli büyük, geleceği çok 
parlak. Biz kendimize inanırsak Türkiye yakın gelecekte o potansiyele rahatlıkla ulaşır. 
Moralimizi her zaman yüksek tutmamız lazım

Deputy Commerce Minister Rıza Tuna Turagay: Turkey's great potential for the future is 
very bright. If we believe ourselves the potential of Turkey, we can easily reach it, in the 
near future. We need to keep our morale high

“Yaş meyve sebzede Japonya’ya limon ve greyfurt gönderdik. Çin'e, Güney Kore'ye 
kiraz ihracatının önündeki engelleri kaldırdık. Bunlar hep olumlu adımlar…”

“In fresh fruit and vegetables we sent lemon and grapefruit to Japan. We have 
removed the obstacles to the export of cherries to China and South Korea. 
These all are positive steps…”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 
Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracata 
odaklandığını söyledi.  Hasat ve Ötesi Dergisi’ni 
ağırlayan Turagay, bu alanda her türlü desteği 

verdiklerini kaydetti. Özellikle son dönemde Uzak 
Doğu pazarının önemine dikkat çeken Turagay, dünya 
genelinde yaşanan ticaret savaşlarını Türkiye olarak 
fırsata çevirmemiz gerektiğinin altını çizdi.  
“Yaş meyve sebze sektörü bizim için çok önemli bir 
sektör”diyen Turagay ile sektörün potansiyeli üzerinden 
ihracatta yapılan çalışmalar, Türkiye’nin yeni Pazar 
sürecinde attığı hamleler üzerine konuştuk.

Yaş meyve sebze sektörümüzün dünya pazarındaki 
yerini ve önemini değerlendirir misiniz?
Yaş meyve sebze sektörü bizim için çok önemli bir 
sektör, ülkemizin geleneksel ihracat sektörleri arasında 
yer alıyor. Türkiye aslında dünyada net tarım ürünleri 

Deputy Commerce Minister Rıza Tuna Turagay, 
said that Turkey is focusing on value-added 
production and exports. Turagay hosted Hasat 
ve Ötesi Magazine, said that they provided all 

kinds of support in this field. Especially drew attention to 
the importance of the Far East market Turagay said that, 
"we should turn trade war that has been taking place 
worldwide into our advantage".
As Deputy Minister Turagay noted; "fresh fruit and 
vegetable sector is very important for us", we talked over 
the moves which have been made to gain access to new 
markets and the studies over the export potential of the 
sector.

Can you evaluate the place and importance of our fresh 
fruit and vegetable sector in the world market?
Fresh fruit and vegetable sector is a very important 
for us, it is among the traditional export sectors of 

Söyleşi

Hedef; Katma Değerli Üretim 
ve İhracat

Our target; Value Added Production
and Export
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Söyleşi

ihracatçısı olan sayılı ülkelerden bir tanesi.  Yaş meyve 
sebze üretimimize baktığımızda sebze üretimimiz 30 
milyon ton civarında, meyve üretimimiz 22 milyon ton 
seviyelerinde. Türkiye 2017 verilerine göre yüzde 2,7 pay 
ile sebzede dünyada Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından 
dördüncü sırada geliyor. Meyve üretiminde ise yüzde 
2,7 pay ile Çin, Hindistan, Brezilya ve ABD’nin ardından 
beşinci sırada. Dolayısıyla sektör gerçekten dünyada ne 
kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. 

İhracat verilerine baktığımızda nasıl bir tablo ile 
karşılaşıyoruz?
İhracatımıza baktığımızda 2002 yılında ihracatımız 532 
milyon dolarken 2018 itibariyle 2,2 milyar dolar. 
2.2 milyar dolarlık ihracatımızı nereye yapıyoruz diye 
sorarsanız Irak birinci pazarımız. Irak’tan sonra Rusya 
geliyor. Irak’ın payı 2018 rakamlarına göre yüzde 25,5 
civarında. Rusya’nın payı yüzde 22 civarında. AB payı 
yüzde 19,9 civarında. Dolayısıyla üçünü topladığınızda 
zaten yaklaşık yüzde 60’ın üzerine bir payı üç temel 
pazarımız oluşturuyor. 

Son zamanlarda bizim temel sıkıntılarımızdan bir tanesi 
belli pazarlara çok bağımlı yapımız. Irak ve Rusya 
pazarlarında arada sorun yaşıyoruz. Rusya’da domateste 
yaşadığımız sorunlar var. Bize kota koydular, o kotayı 
zaman zaman doldurduğumuzda ihracatımız maalesef 
sekteye uğruyor. İhracatta da pazar çeşitlendirmesi 
sağlamamız lazım. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur, 
Çin, Japonya, Güney Kore’ye, Malezya, Filipinleri bunlar 
Uzak doğunun önde gelen pazarları. Tarım Bakanlığı 
ile birlikte bu pazarlarda daha etkili olma amacı ile 
çalışmalar başlattık. Bu kapsamda Çin’e kiraz ihracatı 
gerçekleştirdik. Çin’e kiraz ihraç etmek başarıydı. 
Yaş meyve sebze için Japonya’ya limon ve greyfurt 
gönderdik. Çin’e Güney Kore’ye kiraz ihracatının önündeki 
engelleri kaldırdık. Bunlar hep olumlu adımlar…

Türkiye’nin genel tarımdaki diğer sıkıntısı ise arazilerin 
küçülmesi ve verimlilik… Bu konuda EİB de teknik 
çalışmalar yapıyorlar. Çiftçilerimizin eğitimi de bu konuda 
önem kazanıyor. Çiftçilerimizi de bu alanda eğitmek için 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İhracat iznimiz 
olmayan ülkelere yönelik olarak bizim kuvvetli bir 
sektör olduğumuz için onlarla da ikili görüşmelerimizde 
toplantılarımızda o pazarların açılması için elimizden 
geleni yapıyoruz.

Bizim karşılaştığımız başka sorunlar da var, bu sene 
mevsimsel değişimler nedeniyle kış aylarında havaların 
sıcak gitmesi ile bir takım zararlılar da önümüzde engel 
teşkil etti. Kimi zaman bunlar bir ticaret engeli olarak 
karşımıza çıkarılıyor.  Suudi Arabistan’da son zamanlarda 
sıkıntı yaşadığımız ülkelerin başında geliyor. Suudi 
Arabistan’da sadece yaş meyve sebze değil bütün 
ürünlerde sıkıntı yaşıyoruz. 

İhracat artıyor ama işlenmiş ürün ihracatına değinmek 
istersek şu andaki karneniz nedir ve bu konuda nasıl bir 
yol haritası belirlediniz?
Aslında biz her zaman daha katma değerli ürün 

ihracatından yanayız. Bizim işlenmiş tarım ürünlerinde 
aslında tarım ürünlerinden daha fazla rekabet gücüne 
sahip olduğumuz bir alan diye düşünüyoruz. Zaten 
toplam tarım ürünleri ihracatına baktığımız zaman 
işlenmiş tarım ürünlerinin toplam tarım ürünlerinin 
içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 39’ken şimdi yüzde 
51’e yükseldi. Nedir işlenmiş tarım ürünleri, konserve, 
şekerli ürünler, bitkisel yağlar, zeytinyağı... 

Amerika pazarıyla ilgileniyoruz.  Bu konudaki 
çalışmalarımız da devam ediyor. Size net verebileceğim 
mesaj şu: katma değerin yükselmesi…

Siz burada katma değeri yüksek olmayan ürünler 
sattığınızda başka ülkeler bunu 
katma değerli ürün haline getirip 
üzerine ufak bir harcama yaparak 
çok daha yüksek fiyatlarla 
ürünlerini pazarlayabiliyorlar. 
Bu da bizim için bir kayıp. Bizim 
buradaki doğal zenginliklerimiz 
başka ülkelerin kullanması 
anlamına geliyor. Artık o 
aşamalardaki payımızı daha da 
artırmamız gerekiyor. Onun için 
işlenmiş tarım ürünleri bizim için 
çok önemlidir. 

ABD pazarı, sizin de 
hakim olduğunuz alan ve 
genelleştirilmiş tercihler 
kapsamından çıkartılması 
sektörde ne gibi sıkıntılara 
sebebiyet verdi? Bu konuda 
tespitlerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?
2.6 trilyon dolarlık büyüklüğü ile 
ABD pazarı dünyanın en büyük 
pazarı... Bizim bu pazara yaptığımız 
ihracat sadece 8,3 milyar dolar 
civarında. Bu 8,3 milyar dolarlık genel ihracat da ABD 
pazarının toplam ithalatı içerisindeki payımız binde 4 
civarında. Dünyanın en büyük pazarından biz sadece 
binde 4 pay alıyoruz. Türkiye dünya pazarlarından toplam 
binde 9 pay alıyor. Binde 4 ve 9’u karşılaştırdığımızda 
ABD pazarına dünyaya sattığımdan daha az satıyorum. 
Geçtiğimiz aylarda ABD Ticaret Bakanı buradaydı, 
birçok konuda temaslarımız oldu. Cumhurbaşkanımız 
ve ABD Başkanı’nın iki ülke arasında 100 milyar dolarlık 
ticaret hacmi hedefi var. Bu 100 milyar dolarlık hedefe 
nasıl ulaşırız diye detaylı ve geniş bir analiz yaptık. Bu 
kapsamda öne çıkan bir takım sektörlerimiz oldu. Tekstil 
ve konfeksiyon, mobilya, sivil havacılık, doğal taş... 

Yaş meyve sebze ihracatını Türkiye’den Amerika’ya 
gerçekleştirmek çok kolay değil biliyorsunuz. Hem 
maliyetli hem de uzun ve zorlu bir yolculuk. Dünyanın 
en büyük yaş sebze meyve üreticileri arasında Amerika 
yer alıyor. Amerika’da politika itibariyle hem de tarım 
konusunda hassas bir ülke. İşlenmiş tarım ürünleri 
devreye girdiğinde bizim potansiyelimiz var.

our country. Turkey is one of the few countries in the 
world is a net exporter of agricultural products. When 
we look at our fresh fruit and vegetable production, our 
vegetable production is around 30 million tons and our 
fruit production is around 22 million tons. On vegetable 
production, Turkey; according to 2017 data is in the forth 
place after China, India and USA with a 2.7 percent share 
in the world.  On the fruit production we are in fifth place 
after China, India, Brazil and the United States. Therefore, 
the sector really shows how strong it is in the world.

When we observe the export data, what kind of table 
do we see?
When we look at our exports, our exports increased from 
$532 million in 2002 to $2.2 billion in 2018.
If you ask where we are exporting $2.2 billion worth of 
goods; Iraq is our number one market. Russia comes 
after Iraq. Iraq's share is around 25.5 percent according 
to 2018 figures. Russia's share is around 22 percent. 
The EU share is around 19.9 percent. So when you add 
up to three, our three main markets are already over 60 
percent.

One of our main problems so far is our dependency 
on certain markets. We are experiencing problems 
in the Iraqi and Russian markets. We have problems 
with tomatoes in Russia. They put us a quota, when 
we fill that quota from time to time our exports are 
unfortunately interrupted. We also need to provide 
market diversification in exports. You probably also 
follow closely as a journalist; China, Japan, South Korea, 
Malaysia, the Philippines are the leading markets of 
the Far East. Together with the Ministry of Agriculture, 
we have started efforts to be more effective in these 
markets. In this context, we exported cherries to China. 
Exporting cherries to China was a success.

As fresh fruit and vegetables we sent 
lemon and grapefruit to Japan. We 
have removed the obstacles to the 
export of cherries to China  and South 
Korea. These all are positive steps… ”

Another overall problem in Turkey is 
contraction of agricultural land and 
productivity ... EIB is making technical 
study on this issue. The training of 
our farmers also gains importance in 
this regard. We are doing our best to 
educate them in this field. 

For the countries whom we do 
not have export permission; in 
our bilateral meetings with these 
countries, we are doing our best to 
open those markets for our exporters.

There are other problems that we 
face, this season, due to seasonal 
changes in the winter months with 
the weather going hot, a number 
of pests posed obstacles infront 

of us. Sometimes these are seen as a trade barrier. 
Saudi Arabia is one of the countries where we have 
experienced difficulties recently. In Saudi Arabia, we 
are experiencing difficulties not only in fresh fruit and 
vegetables, but in all products.

Exports are on the rise but if we mention the export of 
processed goods, what is your current report card and 
what kind of road map have you set?
In fact, we are always in favor of exporting more 
value-added products. We think that in our processed 
agricultural products we have more competitiveness 
than agricultural products. When we look at the total 
exports of agricultural products, the share of processed 
agricultural products in total exports increased from 
39 percent in 2002 to 51 percent. What is processed 
agricultural products, canned food, sugary products, 
vegetable oils, olive oil etc..

We are interested in the America's market. We continue 
to work on this issue. The clear message I can give 

Interview

“Tarımsal alandaki 
nüfusumuzu ve 
oradaki üretim 
değerlerimizi 

kaybetmememiz 
gerekiyor.”

We should not lose 
our population and 

our production 
values in the 

agricultural fields.
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Spesifik ürünler belirlediniz mi?
Spesifik ürünler belirlemedik ama bu çalışmalar 
öncesinde (Nisan ayından beri bu çalışmanın 
içerisinde olduğumuz için) Amerika’ya ihracat yapan 
sektörümüzün birçok temsilcisi ile görüştüm. Bunlardan 
bir tanesi meyve sularıydı. Meyve sularında gerçekten 
çok kısa sürede çok iyi noktalara gelmişiz. Yaş 
meyve sebze olmamakla birlikte kuru meyve sebze 
diyebileceğimiz bizim de dünyada kuvvetli olduğumuz 
kuru incir kuru üzüm gibi o alanlarda zaten pazar 
payımız var. Ama işlenmiş tarım ürünlerinde o alanı çok 
zorlamaya çalışacağız. Ama birinci önceliğimiz şu anda 
pazarda rekabet gücümüzün yüksek olduğu ve büyük 
alanlara karşılayabilecek nitelikte olan sektörlerimizi ön 
plana çıkarmak. 

Rotayı Uzak Doğu pazarına çevirdik diyebilir miyiz?
Diyebiliriz, orada tüketim de yüksek. Uzak Doğu 
pazarları bizim için zaten hedef ülkeler arasında yer 
alıyor. Gıda sektörü de bizim hedeflerimiz arasında 
yer alıyor. Uzak Doğu pazarlarımız önceliğimiz. Tabii ki 
yakın pazarlarımızı da kaybetmememiz lazım. Hedef 
pazarlarımıza yönelmeliyiz. Amerika gibi potansiyeli 
yüksek olan katma değerli pazarlarda da yavaş yavaş 
da olsa konumumuzu yükseltmeliyiz. Ne olursa olsun 
Türkiye’nin GSMH’si içerisinde halen tarımın payı çok 
fazla. Nüfusun önemli bir kısmı büyük bir şehirleşme 
olmakla birlikte hala tarımsal alanda yaşıyor. Tarımsal 
alandaki nüfusumuzu ve oradaki üretim değerlerimizi 
kaybetmememiz gerekiyor.

Bir dönem THY üzerinden Turkish Cargo üzerinden 
yaş meyve sebzenin ihracatı konusunda bir çalışma 
da yürütüldü. Buradaki potansiyelimiz nedir? Butik bir 
iş olarak yapıldı ama bunun devamlılığı var mıdır?
Sonuç itibariyle bazı çalışmalar yapıldığı zaman 
destekle her şeyi yapamazsınız, sonuçta destek sizi 
devlet yardımları mekanizmasını mümkün olduğu 
kadar etkili kullanmaya çalışıyoruz. Dünya Ticaret 
Örgütü’nün kuralları var. Bizim bir şekilde uymak 
zorunda olduğumuz dünya ticaretinin normları ve 
prensipleri var. Bu kapsamda siz bir sektörü sürekli 
destekleyemezsiniz, maliyetler de çok yüksek 
biliyorsunuz. O sektörü desteklediğiniz zaman destek 
zaman içerisinde de alışkanlık haline gelmeye başlıyor. 
Türkiye’deki stratejik konulardan bir tanesi de bu. Bir 
öğrenciye sürekli ders aldırırsanız o öğrenci sürekli ders 
almak isteyecektir. Dolayısıyla okulda öğrenmediği gibi 
derslerde de öğrenmemeye başlayacaktır. Alışkanlık 
haline gelmemeli...

Bu görüşmelerden sonra Rusya ile domates 
konusunda sorun yaşamayacağız diyebilir miyiz?
Dünya o kadar enteresan bir dönemden geçiyor ki... 
Amerika’nın Çin ile olan ticaret savaşları... Çünkü 
Amerika’nın Çin ile olan ticaret hacmi 500 milyar 
dolarların üzerinde... Amerika 400 milyar dolarlık ithalat 
yaparken 100 küsur milyar dolar civarında da ihracat 
yapıyor. Oysa Çin’e konulan bu vergiler genel Türkiye 
ekonomisi içerisinde ilave avantajlar sağlıyor. Bunlar da 
Rusya ile yaptığımız toplantılarda gündeme getirdiğimiz 
konular arasında yer alıyor.

Fırsata çevirmek için uğraşıyoruz. Bazen karamsar 
bir tabloya giriyoruz. Bizim zaten dünya ticaretindeki 
payımız binde 9, bu zaten kabul edilecek bir şey 
değil. Burada çıkacak bu rüzgâr ben doğru politikaları 
uygularsam bu rüzgâr beni etkileyecek bir rüzgâr değil. 
Sonuçta dünya ticaretindeki payımızla biz aslında 
denizde küçük bir dalgayız. Burada çıkacak ufak bir fırtına 
bizi ortadan kaldırmaz. Eğer iyi çalışırsak fırsatları iyi 
değerlendirirsek buradan kendimize de iyi sonuçlar elde 
edebiliriz diye düşünüyorum.

Gümrüklerin yenilenmesine önem veriyorsunuz...  
Bugün itibariyle geldiğiniz nokta nedir bu konuda?
2002-2018 tarihleri arasında gümrüklere yapılan toplam 
yatırım 2 milyar 294 milyon 814  bin TL,  2019 yılında 
yapılacak yatırım miktarı 291 milyon 488 bin TL Toplam 
2002-2019 arası 2 milyar 586 milyon 302 bin TL yatırım 
yapılmış olacak. Gümrükler çok önemli. Gümrükler çok 
önemli. Herhangi bir sıkıntı olduğunda günah keçisi 
maalesef gümrükler. Türkiye’de 6-7 milyonun üzerinde 
beyanname işlem görüyor. Türkiye’nin toplam ticaret 

you is; the increase on value added product. When you 
sell products that do not have high added value, other 
countries by spending a small amount on it, they make 
it a value-added product to market at with much higher 
prices. This is a loss for us. That means our natural 
wealth has been used by other countries. Now we 
need to increase our share for those stages. Therefore, 
processed agricultural products are very important for 
us.

The US market, which is also your field of interest, 
and we have expelled from generalized preferences 
system. What kind of problems did this caused in the 
sector? Can you share your findings with us?
First of all The US market is the largest market in the 
world with a size of $2.6 trillion. Our export to this 
market is only around $8.3 billion. Total imports from 
Turkey to this huge market is only ‰4. We get only 
‰4 of the world's largest market. Turkey is ‰9 of the 
total world market. When I compare ‰4 and ‰9, I sell 
less to the US market than I do to the world. In recent 

months, the US Secretary of Commerce was in Ankara, 
we had contacts on many issues. Our President and 
the President of the USA have a target of $100 billion in 
trade volume between the two countries. We have done 
a detailed and comprehensive analysis of how we can 
achieve this 100 billion dollar target. In this context, we 
had a number of prominent sectors. Textile and garment, 
furniture, civil aviation, natural stone etc..

Fresh fruit and vegetable exports from Turkey to The 
USA, is not very easy to perform. It is both costly and 
long and challenging. US is among the world's largest 
fresh vegetable and fruit producers. It is a sensitive 
country in terms of politics and agriculture. We have 
potential when processed agricultural products come 
into play.

Have you identified specific products?
We have not identified specific products, but before 
these studies (since we have been in this study since 
April), I have met with many representatives of our 
industry exporting to USA. One of them was fruit juices. 
We have reached very good levels in fruit juices in a very 
short time. Although they are not considered as fresh 
fruit and vegetables; in dried fruits such as dried figs, 
raisins, etc. we already have a market share in those 
areas. But we will try to push that field in processed 
agricultural products. However, our first priority is to 
highlight our sectors where our competitiveness is high 
in the market and capable of meeting large orders.

Can we say that we have turned the route to the Far 
East market?
Yes, we can say that and there is high consumption in 
those markets. Far East markets are already among the 
target countries for us. The food sector is also among 
our goals. Our Far East markets are our priority. Of 
course, we should not lose our close markets. We must 
turn to our target markets. We should also gradually 
increase our position in value-added markets which has 
high potential such as USA. The share of agriculture 
in Turkey's GDP is still too high. Although a significant 
portion of the population largely urbanized, there are 
many poeple still lives in the agricultural area. We should 
not lose our population and our production values in the 
agricultural fields.

For a period of time, a study was conducted on the 
export of fresh fruit and vegetables via Turkish Cargo. 
What is our potential here? It was done as a boutique 
business, but is there continuity?
As a result, when some work is done, you can not do 
everything with support. As a result we are trying to use 
the state aid mechanism as effectively as possible. The 
World Trade Organization has rules. There are norms and 
principles of world trade that we have to follow in some 
way. In this context, you can not constantly support a 
sector which we all know that costs are also very high. 
When you support that sector, support becomes a habit 
in time which is a strategic issues in Turkey. If you have a 
student receiving continuously private lessons, he / she 
will want to take these lessons continuously. 

Söyleşi Interview
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Therefore, he will not learn in school as well as in private 
lessons. It shouldn't become a habit ...

After these talks, can we say that we will not have any 
problems about the tomato issue with Russia?
The world is going through such an interesting period... 
America's trade wars with China... America's trade 
volume with China is over 500 billion dollars ... While 
the US imports 400 billion dollars, his export volume is 
around 100 odd billion dollars. However, this tax imposed 
on China offers additional advantages in the overall 
economy of Turkey. These are among the issues we 
have brought up during our meetings with Russia.

We're trying to turn it into an opportunity. Sometimes we 
go into a moody picture. Our share in world trade is ‰9, 
which is not acceptable. Even if I follow the right policies, 
this wind is not going to affect me. After all, we are a 
small wave at sea with our share in world trade. A small 
storm will not eliminate us. I think that if we work well, 
we can get good results here if we make good use of the 
opportunities.

You give importance to the renewal of customs ... 
What is your position as of today?
Between 2002-2018, the total investment in customs 
will be 2 billion 294 million 814 thousand TL, and the 
amount of investment to be made in 2019 will be 291 
million 488 thousand TL. Customs are very important. 
When there is any inconvenience unfortunately the 
customs becomes the scapegoat. There are over 6-7 
million custom declaration processed in Turkey every 
year. With 223 billion in imports, 168 billion expots - 
Turkey's total trade volume at the end of 2018 reached 
390 billion as in total, and $ 170 billion has been going 
through customs as our export trade.

On the one hand, we started paperless customs 
practices and on the other hand, we speed up 
transactions as much as possible. In this context, 
we are renewing Kapıkule Customs Gate in Edirne-It 
is one of the two most traded customs in the world-
where is about 30 percent of our total trade volume 
of 390 billion dollars is processed. Kapıkule is one of 
our priority gates as our work continues. Construction 
in Ipsala and Hamzabey Gates are continuing. We are 
starting construction in Habur Gate to Iraq which is a 
very important gate. We came to the contract stage in 
Gürbulak. We recently opened Sarp Gate in the Black 
Sea. Apart from that, we have works in Türkgözü. We are 
modernizing all of our gates in order to coop with 21st 
centuries tecnological developments in our efforts to 
modernize Turkey.

You also attach importance to technological invest-
ments. What are your goals?
The world goes to technological products. Classic 
products will always be traded around the world. We 
should never neglect them. But the share of our high-
tech products is around 3.5 percent. 

hacmindeki 2018 sonu itibariyle 223 milyar dolarlık 
ithalat, 168 milyar - 170 milyar dolarlık ihracat ile toplam 
390 milyar dolarlık bir ticaret gümrüklerimizden geçiyor. 
Bir yandan kağıtsız gümrük uygulamalarına geçiyor, bir 
yandan mümkün olduğu kadar işlemleri hızlandırıyoruz. 
Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Kapısı’nı;  ki dünyanın 
en fazla işlem gerçekleştirilen gümrüklerinden bir tanesi 
durumunda oradan 390 milyar dolarlık toplam ticaret 
hacmimizin yaklaşık yüzde 30’u falan geçiyor. Kapıkule 
öncelikli kapılarımızdan bir tanesi… Çalışmalarımız 
devam ediyor. İpsala’da da, Hamzabey’de de inşaatımız 
devam ediyor. Habur’da inşaata başlıyoruz. Irak’a açılan 
kapımız dolayısıyla çok önemli bir kapımız. Gürbulak’ta 
sözleşme aşamasına geldik. Karadeniz’de Sarp’ı yakın 
zamanda açtık. Onun dışında Türkgözü’nde çalışmalarımız 
var. Bütün kapılarımızı 21. yüzyılın Türkiye’sine yakışır 
modernize etme gayreti içerisindeyiz.

Teknolojik yatırımlara da önem veriyorsunuz... Teknoloji 
başlığında spesifik olarak baktığınızda nasıl bir çalışma 
programı belirlediniz? Hedeflerinizde neler var?
Dünya teknolojik ürünlere gidiyor. Klasik ürünlerin her 
zaman dünyada ticareti olacak. Bizim oraları hiç bir 
zaman ihmal etmememiz lazım. Ama bizim yüksek 
teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,5 civarında. Bu payı 
yüzde 100 artırmamız şart. Bunun için de yüksek 
teknoloji ürünlerin ihracatını bir şekilde devlet yardımları 
vasıtasıyla (hedef pazar ve hedef ürün olduğu zaman 
ilave desteklerimiz var) mevcut destek programımızın 
kapsamında kalmak kaydıyla onlardan daha fazla 
yararlandıracağız. Önümüzdeki dönemde serbest 
bölgeler açılacak. Bu konuda çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Söyleşi
We must double this share. To this end, we will benefit 
from the export of high-tech products through state 
aid (we have additional support available when there is 
a target market or a target product), provided that they 
are covered by our current support program. Free zones 
will be opened in coming period. We are working on this 
issue.

Our main goal for specialty free zones is making them a 
point of attraction for foreign investments, and making 
them a commercial HUB to boost exports through 
Turkey. Meantime, our brain capacity is very high. We 
have a lot to do and we follow these sectors very closely. 
You will see speeding up of the process  in coming 
periods. We do our best to direct export. Ms. Minister 
mentioned, Smart Export Platform. We're going to work 
with Google. It is making special efforts to develop 
Turkey's exports in Google. We will try to provide the 
training of exporters together. We should not be left 
behind in this world where technology comes to the 
forefront where everything goes to digitalization. The 
basis of the trade wars between the US and China 
is not the trade of goods, but who will take the lead 
in technology. We shold not miss this trend and this 
train. Maybe not as pioneers, but we need to make 
moves on the middle level. Ministry of Industry and 
Technology started to work on this issue and made the 
announcement short time ago. As a complement to the 
devolopments we will establish the export chain from 
production.

Is there anything you would like to add…
There's only one thing we shouldn't forget. We are a 
country with a high potential. We need to keep our 
morale high. When you look at the latest figures, inflation 
rates in Turkey was up to 25 -26 per cent after the 
unfortunate attack that we experienced last year. 
Now it's back to 15 percent. 1 and a half months period 
Central Bank benchmark interest rates decreased from 
%24 to %16. Interest rates will continue to decline in the 
coming period. So we can say that these are positive 
moves. First of all we must trust our country. I think we 
should use our investments and investment preferences 
within this framework. Turkey has a great potential and 
its future is very bright. If we believe I think Turkey will 
easily reach that potential.  ●

İhtisas serbest bölgelerimizdeki temel amacımız da 
yabancı sermaye yatırımlarını Türkiye’ye çekip aslında 
buraların bir hap olarak konumlandırılmasını sağlayıp 
Türkiye üzerinden ihracatı da artırmak. Bu arada bizim 
aslında beyin kapasitemiz çok yüksek. Yapacağımız 
çok şeyler var ve bu sektörleri de çok yakından takip 
ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de göreceksiniz çok 
daha hızlanacak. İhracata yönlendirebilmek için de 
elimizden geleni yapıyoruz. 

Sayın Bakanımız bahsetti, Akıllı İhracat Platformu. 
Google ile bir çalışmamız olacak. Google Türkiye’deki 
ihracatın geliştirilmesi için özel bir çalışma yapıyor. 
İhracatçıların eğitimini beraber sağlamaya çalışacağız. 
Dijitalleşmeye giden bu dünyada teknolojinin ön plana 
çıktığı bu dünyada bizim geride kalmamamız lazım. 
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının temeli 
aslında mal ticareti değil, bu savaşların temelinde 
teknolojide önderliği kimin alacağı yatıyor. Bizim bu 
trendi ve bu treni kaçırmamamız lazım. Belki en önlerde 
değil ama ortalara gelebilecek seviyede hamleler 
yapmamız lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu 
konuda çalışmaya başladı ve açıkladılar. Biz onların 
tamamlayıcısı olarak üretimden ihracat zincirini 
kuracağız. 

Eklemek istediğiniz…
Atlamamamız gereken tek unsur var. Potansiyeli çok 
yüksek bir ülkeyiz.  Moralimizi her zaman yüksek 
tutmamız lazım. Son rakamlara baktığınız zaman 
Türkiye’de enflasyon oranları geçen sene yaşadığımız 
talihsiz saldırılardan sonra yüzde 25 -26 seviyelerine 
kadar çıkmıştı. Şu anda yüzde 15’lere kadar geri döndü. 
1 buçuk aylık dönemde 750 baz puan faiz oranları 
MB gösterge faizi 24’lerden 16’ya indi. Önümüzdeki 
dönemde daha faizlerde düşüş devam edecek. 
Dolayısıyla bular hep olumlu hamleler. Biz her şeyden 
önce kendi ülkemize güvenmeliyiz. Kendi ülkemize 
güvenerek yatırımlarımızı ve yatırım tercihlerimizi 
o çerçevede kullanmalıyız diye düşünüyorum. 
Türkiye’nin potansiyeli büyük, geleceği çok parlak. Biz 
inanırsak Türkiye o potansiyeli o geleceğe rahatlıkla 
ulaşır diye düşünüyorum. ●

Interview



Ha
sa

t v
e Ö

tes
i

AR
AL

IK 
20

19
24

Gıdanın hedef sektörler arasında yer aldığı İhracat Ana Planı’nında amaç; 
daha kolay ve daha az maliyetli ihracat yapmak 

Export Master Plan which Food took place as one the main target sectors, aims to export 
more simple with less expenditure 

Türkiye, 2023 yılında 226,6 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşmak için İhracat Ana Planı ile yeni 
yol haritasını belirledi. 2019-2023 dönemini 
kapsayan İhracat Ana Planı, 11 Kalkınma Planı 

ile entegre edildi. İlgili Bakanlıklar ve STK’ların işbirliği 
ile hazırlanan Ana Plan dünya modelleri ile de entegre 
edildi. 

İhtisas Serbest Bölgeleri’ne odaklanılan çalışmada, 
‘hedef ülke hedef sektör seçme modeli’ ile yol alındı. 
Bu kapsamda İhracat Ana Planı’nda 5 sektör ve 17 ülke 
seçildi. Bu sektör ve ülkelere yönelik ihracat yapan 
firmalara Eximbank üzerinden ek destek sağlanacak.
İhracata dayalı istikrarlı büyüme modelinin benimsediği 
planda bu hedeflere ulaşmada kullanılacak araçlar; 
yeni nesil serbest bölgeler, yeni ihracatçılar, ticaretin 
kolaylaştırılması, dış ticaret meslek liseleri, devlet 
yardımları, ihracatın finansmanı, ticaret müşavirleri ağı 
ve dijitalleşme olarak sıralanıyor.

Turkey determined a new road map with Export 
Master Plan to reach its 226,6 million US dollars 
export  target for 2023. The Export Master Plan  
which covers the  2019-2023 period, integrated 

with 11’th Development Plans. The Master plan prepared is 
in collaboration with related Ministries and NGO ‘s and  also 
integrated with world models. 

The study, focused to specialized Free Zones, proceeded 
with “target country target sector selection  model “. In 
this context, 5 sectors and 17 countries were selected 
in the Export Master Plan. Additional financial support 
will be provided to companies which will export to those 
sectors and countries via Eximbank. In this plan, export 
based steady growth model was chosen, the tools which 
will be used to reach the targets could be sorted as new 
generation free zones, new exporters, simplification 
of trade, foreign trade high schools, government aids, 
financing of export, trade consultants network and 
digitalization .

Ana planı'nda: 
5 sektör 17 ülke odaklı ihracat

Master Plan: 
5 sectors, target oriented export to 
17 countries

SEDA GÖK

17 hedef ülke:  ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Amerika, Güney Kore, 
Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya 
ve Şili 

Hedef sektörler: Otomotiv, kimya, makine, elektrik elektronik ve gıda 

17 Target Countries:   United States, Brasil, China, Ethiopia, Morocco, South 
America, South Korea, India, Iraq, United Kingdom, Japan, Kenya, Malaysia, 
Mexico, Uzbekistan, Russia and Chile

5 Target sectors:  Food, automotive, chemistry, machinery, 
electric-electronics sectors
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Hedef ülke olarak ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, 
Güney Amerika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, 
Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya 
ve Şili belirlenirken;  bu 17 ülkenin toplam ithalatında 
yüzde 0,5 olan payımızın yüzde 1’e yükseltilmesi 
öngörülüyor. 

Gıda, otomotiv, kimya, makine, elektrik-elektronik 
hedef sektör olarak belirlendiği planda, 5 sektörde 
dünya ihracatında yüzde 0,76 olan payımızı yüzde 1’e 
yükseltilmesi planlanıyor. 

TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ NESİL SERBEST 
BÖLGELER GELİYOR
İhtisas serbest bölgelerinin önemsediği İhracat Ana 
Planı’nda, bu alanda yabancı sermaye yatırımları, yüksek 
teknolojili ürün, kümelenme modeli ve ekosistem 
başlıkları ile çalışmalar yürütülecek. Payı yüzde 3,5 olan 
yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5’ler seviyesine 
çıkarmak ve serbest bölgelerde yüzde 9 olan payı OECD 
seviyesi olan yüzde 14’e çıkarmak isteniyor. 

İHRACAT DOSTU DİJİTAL UYGULAMALAR 
İhracatçı dostu dijital uygulamalara odaklanılan İhracat 
Ana Planı’nda, yapay zekâ tabanlı akıllı ihracat platformu, 
e ticaret stratejisi, on-line B2B sanal fuar, veri analitiği 
mükemmeliyet merkezi, blok zincir, destek yönetim 
sistemi ve sanal ticaret akademisi uygulamalarından 
destek alarak yol alınacak. 

Daha kolay ve daha az maliyetli ihracat yapmanın 
amaçlandığı planda, bu kapsamda ilgili danışmanlar 
7 gün 24 saat hizmet verecek. Akıllı ihracat platformunun 
ihracatçılar tarafından daha etkin kullanılması 
sağlanacak. 

E-TİCARET STRATEJİSİ 
Türkiye’de e-ticaret yapabilme kapasitesi olan 
firma sayısı 900 bin seviyesinde. Plan kapsamında 
Türkiye’de 6,5 milyar dolar olan bu alanın büyümesine 
odaklanıldı. Bu başlık çerçevesinde KOBİ’ler e-ticaret’e 
yönlendirilecek. Ülkemizin e-ticaret ihracatçı firma sayısı 
arttırılacak. Bu alanda uluslararası işbirliği yapılacak. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içeresinde 
lojistik kapasitesi geliştirilecek. 

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL 
PROJELER
Kadın ve genç girişimcilere yönelik projeler geliştirecek. 
Bu kapsamda Kadın ve Genç Girişimci Fiziki Ağı, Kadın 
ve Genç İhracatçı Yetiştirme Programı Export Akademi, 
Ulusal Kadın ve Genç Girişimci Platformu ve Ulusal Melek 
Yatırımcı Ağı oluşturulacak. 

MESLEKİ EĞİTİMDE İHRACAT HAMLESİ
Dış ticaret ordusuna yeni neferler kazandırılmasının 
önemine vurgu yapılan planda; bu kapsamda Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Dış Ticaret Meslek Lisesi açılacak.  Ayrıca 
ticaret müşavirliklerinin daha etkin, verimli ve aktif hale 
getirilmesi hedefleniyor. 

Target countries are the United States, Brasil, China, 
Ethiopia, Morocco, South America, South Korea, India, 
Iraq, United Kingdom, Japan, Kenya, Malaysia, Mexico, 
Uzbekistan, Russia and Chile and expecting to increase 
our total export share from 0.5 to 1 percent on these 17 
countries.The food, automotive, chemistry, machinery, 
electric-electronics sectors were chosen as targeted 
sectors and expecting to increase our world export share 
from 0.76 to 1 percent on these 5 sectors.

TECHNOLOGY ORIENTED NEW GENERATION 
FREE ZONES ARE ON THE WAY
As the specialized free zones are considered important on 
the Export Master Plan, in this area will be worked through 
the foreign capital investments, high-tech products, 
clustering model,and ecosystem headlines and desired to 
increase our hi-tech products export  from 3.5 to 5 percent 
and our free zone share to 14 percent which is OECD level.

EXPORTER FRIENDLY DIGITAL 
APPLICATIONS
As it is considered focusing on exporter friendly digital 
applications on The Export Master Plan will be proceed 
supported by Artificial Intelligence based export platform, 
e-commerce strategy, online B2B virtual fair, data analytics 

EXİMBANK HEDEFLERİ
İhracatçı firmaların finansmana erişim imkanları 
çeşitlendirilecek ve arttırılacak. İhracatta 
güçlendirilmiş destek mekanizması oluşturacak.
17 hedef ülkede 5 sektörde güçlendirilmiş destek 
mekanizması için TTM desteği yüzde 80, yurtdışı 
tanıtım ve destek desteği yüzde 45-75, fuar katılım 
desteği yüzde 75’lere sektörel ticaret heyeti 
desteği yüzde 65’lere varacak. İhtisas serbest 
bölgelerinde güçlendirilmiş destek mekanizması için 
finansman, enerji, kira ve istihdam desteği 
verilecek. ●

excellence  center, blockchain, supply chain management 
system, virtual trade academy digital applications. The plan 
aims to provide exporting to be more simplified and less 
costly, within this scope, relevant consultants will 7/24  
work. It will be provided to the exporters using the smart 
export platform more effectively.

E-COMMERCE STRATEGY
The number of companies capable of doing e-commerce 
are around 900 thousand in Turkey. Within the context of 
the plan focused to widen this field which has 6.5 million 
dolar capacity now. Also within the frame of this headline 
the SME ‘s will be guided to e-commerce. The number of 
e-commerce exporters in our country will be increased. The 
logistics capacity will be improved in collaborating with the 
Ministry of Transport  and Infrastructure.

SPECIAL PROJECTS FOR WOMAN & YOUNG 
ENTREPRENEURS
New projects will be developed for woman and young 
entrepreneurs. In this context woman and young 
entrepreneur network, woman and entrepreneur education 
programme Export Academy, national woman and young 
entrepreneur platform and national angel investor network 
will be created. 

THE EXPORT MOVE ON VOCATIONAL 
EDUCATION                            
In the Plan, emphasizing the importance of providing new 
soldiers to our trade army, within this context Foreign Trade 
vocational school will be opened with Ministry of National 
Education, also aim to make the offices of commercial 
counsellors working more efficiently and active.

EXIMBANK TARGETS 
 The access possibilities of exporter companies to financing 
will be diversified and increased. A strengthened support 
mechanism for export will be created. In 17 targeted 
countries in 5 sectors, Turkish Trade Centers support for 
strengthened support mechanism will be 80 percent, 45-75 
percent for international promotion and support, fairs and 
shows exhibition support 75 percent and sectoral trade 
delegation support will be up to 65 percent. Financing, 

energy, rent and employment support will 
be provided for the strengthened 

support mechanism at 
specialized free zones. ●
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İzmir’in Selçuk ilçesinde tarıma elverişli arazilerde 4 mevsim üretim yapılabiliyor 

In arable lands at Selçuk of Izmir, production could be made for four seasons.

Selçuk’ta muz ve avokado 
üretimi denenecek

In Selçuk, avocado and banana
production will be tried out  

İzmir’in Selçuk ilçesinde 4 mevsim üretim yapılıyor. Nar 
üretiminde birinci sırada yer alan Selçuk dünyaya nar 
ihracatı yapıyor. Bilinçli çiftçileriyle başarı sağlayan 
Selçuk’ta, şeftali, nar, incir, enginar, mandalina 

ve ayvanın yanı sıra muz ve avokado üretimi için 
denemelere başlanıyor.

“SELÇUKLU ÇİFTÇİLERİMİZ ÇOK 
BİLİNÇLİ”
Şeftalisi, narı, inciri, enginarı, mandalinası ile Selçuk’un 
verimli toprakları olduğunu dile getiren 
Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, 
“Selçuklu çiftçilerimiz de çok 
bilinçli. Antalya Valiliği ve 
Tarım Bakanlığı ‘Tarımsal 
Teknik Bilgi ve Bilgilendirme’  
projesini başlattı. Selçuk’un 
tecrübelerini Antalya’ya, 
Antalya’nın tecrübelerini 
Selçuk’a getirmek için 
çalışmalara başlayacağız.  
Muz ve avokado üretiminin 
denemeleri yakında Selçuk’ta 
başlanacak” dedi.

“İZMİR’DE ‘AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE’ 
KARŞI BAŞARILI MÜCADELE VAR”
Selçuk’ta 40 bin dekar zeytin, 4 bin dekar bağ bin 875 
dekar nar, 852 dekar ayva, 12 bin dekar şeftali ve 7 bin 
750 alanda mandalina üretimi yapıldığını belirten Tarım 

In Izmir’s Selçuk district production can be made four 
seasons long. Selçuk which is in the first place on 
pomegranate production , exports pomegranates to the 
world. Succeeded with its conscious farmers, in Selçuk, 

peaches, pomegranates, figs, artichokes, tangerines, quinces 
besides banana and avocado production tryouts will start.

“FARMERS IN SELÇUK ARE VERY 
CONSCIOUS”
Selçuk District Governor Ekrem İnci stated that  with 

its peaches, pomegranates, figs, artichokes, 
tangerines Selçuk has a fertile land . İnci: 

”Selçukian farmers are very conscious. 
Governor’s Office of Antalya  and 

Ministry of Agriculture started to a 
project named “Agricultural Technical 
Information and Informing “. We’ll 
start working to bring Antalya’s 
experiences to Selçuk  and Selçuk’s 

experiences to Antalya.Banana and 
avocado production tryouts will start 

soon in Selçuk.

“THERE IS A SUCCESSFUL 
STRUGGLE AGAINST MEDITERRANEAN FRUIT 
FLY IN IZMIR”
Ministry of Agriculture and Forestry, Izmir Provincial Director 
Musa Bakan stated that, In 40 thousand decars olives, 4 
thousand decars grapes, 875 decars of pomegranate, 852 

Selçuk’ta üretimi gerçekleştirilen meyve ve sebzelerin neredeyse 
tamamının ihraç edilmeye elverişli olduğu görülüyor.

It seems that almost all of the fruit and vegetables produced in 
Selçuk, are eligible for exportation.  

ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan bu ürünlerin 
neredeyse hepsinin ihraç ürünleri olduğunu açıkladı.
Üretim alanlarının kontrol edildiğini hastalık ve 
zararlarının takibinin yapıldığını belirten Bakan, 
“2010 yılında başlayarak şeftali ve turunçgillerde 
entegre turunç üretimi yöntemi projeleri yürütülmüş, 
2019 yılında da ayva ilave edilerek 8 üretici ile 146 
dekar alanda, şeftali 12 üretici ile 409 dekar alanda 
çalışmalara devam edilmektedir” dedi. Bakan ayrıca, 
‘Akdeniz meyve sineği’ sorununa dikkat çekerek 
İzmir’de bu sinek türüne karşı başarılı bir mücadele 
verdiklerini ifade etti. 

“ÇALIŞMALARIN HEPSİ ÜLKEYİ DAHA 
İLERİYE TAŞIMAK İÇİN YAPILIYOR”
Tarımsal üretim alanında çeşitli ürünler elde edilen 
Türkiye’de, verimli toprakların olduğunu dile getiren 
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nden Selim Kaplan, “Bakanlık olarak 
üreticilerimizin ve insanlarımızın kazanması için 
uğraşıyoruz. Yaptığımız işler bazen insanlara 
dokunabiliyor, fakat yapılan her çalışmanın bir sebebi 
var. Bu çalışmaların hiçbiri zulüm için değil, ülkemizi 
daha da ileriye taşımak için yapılıyor. İl, ilçe ve Zirai 
Karantina Bölge Müdürlüğümüz bu konuda her zaman 
iletişim halinde” diye konuştu.

“UZUN SÜRE İHRACAT YAPABİLMENİN 
TEMEL NOKTASI DEPOLAMADAN 
GEÇİYOR”
“Herkes işini iyi yaparsa herkes kazanır üretici işini 
yapıp diğerleri işini iyi yapamıyorsa bunun bir değeri 
yok” diyen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, işi sürdürülebilir hale getirmek 
zorunda olduklarını belirtti. 

Bölgede sorununun daha çok kalite ile ilgili olduğunu 
söyleyen Şen, “Örneğin nar ve ayva da güneş yanığı gibi 
fizyolojik sorunlar mevcut. Eğer ürünü sezon başladığı 
gibi bir plan dâhilinde yaparsınız, sorunu çözüme 
kavuşturabilirsiniz. Örneğin, ürün depoya girmek 
zorundaysa, başta besleme olmak üzere önlemler 
alınmak zorundadır. Ürünlere ne kadar iyi bakılırsa, 
ürünler depoda uzun süre kalma şansı yakalar. Eğer 
iyi bakılmazsa 2-3 ayda meyve sebzelerde çürüme 
başlar. Uzun süre ihracat yapabilmemizin temel noktası 
depolamadan geçiyor” dedi. 

Fatih Şen, her bir ürün için konuşulacak birçok 
konunun olduğunu belirtti. Şen, “Nar ve nektarın gibi 
ürünlerde seyreltme yapmak çok önemli. İyi beslenerek 
yetiştirilen ürünler daha yüksek değerler ile satılabiliyor. 
Üreticiler, bilim ve teknolojiyi artık daha iyi kullanıyor. 
Depolanacak olan her üründe bir takım ölçümlerin 
yapılması gerekiyor. Süreci iyi yönetirseniz hem maddi 
kayıp azalır hem de sıkmaya giden ürün sayısı azalır” 
ifadelerini kullandı. Selçuk Bölgesi’nde depoculuğun 
gelişmeye başladığını vurgulayan Şen, büyük ve 
küçük alanlarda üretim yapılmaya devam ettiğini ve 
Muğla’ya göre buradaki ürünlerin daha bilinçli bir şekilde 
depolanma yapıldığını söyledi. ●

Recent NewsGüncel
decars  quinces, 12 thousand decars peaches and in 7 
thousand 750 decars tangerine production is made in 
Selçuk, almost all of them were export products. Bakan 
stated that all production plants are controlled, illness 
and pesticides are followed up. ” Beginning from 2010, 
on peaches and citrus fruits, integrated citrus production 
method projects are carried out, in 2019 quinces 
added to the project with 8 growers in 146 decars area, 
peaches with 12 growers in 409 decars area works 
are still  continuing  for the project.” Bakan emphasized 
”mediterranean fruit fly” problem, added that there were 
a successful struggle against mediterranean fruit fly in 
Izmir.

“ALL THE WORKS ARE BEING DONE TO  
MOVE THE COUNTRY FORWARD “
Selim Kaplan from Ministry of Agriculture and Forestry 
Department of Food Control and Laboratories stated 
that there are fertile lands  in Turkey, various products 
obtained in agrucultural production area. ”As the 
ministry, we work hard for our producers and our 
people’s  gain. Sometimes our work affects  people, 
yet each work which had done has a reason. These 
works were not for cruelty, they are for moving 
our country forward. Our Provincial, District and 
Agricultural Quarantine Regional Directorate is always in 
communication about this issue ”.

“THE BASIC POINT OF LONG LASTING 
EXPORT IS STORAGE”
Aegean University  Facult of Agriculture academic 
member Prof. Dr. Fatih Şen ”If everybody will be good at  
their job, everybody will make profit. If only the producers 
will be good at their job and not the others, that doesn’t 
have a value.” and stated that they have to make the job 
sustainable.

Şen:”The problem in the are is mostly about the quality.
For example, there are physiological problems like 
sunburn on pomegranate and quince. If you make the 
product within a plan  as the season starts, you can 
solve the problem. For example if the product have to 
go to the warehouse, you have to take precautions like 
feeding at first. If you’d look after the product finely, 
the goods will have the chance to stay longer at the 
warehouse, if not in 2-3 months deterioration will start.
The basis for long term export is the storage.”

Prof. Dr. Şen stated that there are a lot of subjects to 
talk for each product. Şen :”Diluting is very important 
for products like pomegrante and nectarine. The goods  
which produced with better feeding, will be sold to higher 
values. The producers now using the technology better. 
Some measurements have to be taken for each product 
which will be storing. If you’ll  manage the process finely, 
both economic loss decreases, less number of products 
will go to squeezing. Şen added that warehousing 
at Selçuk area starting  to develop. The production 
continues both in big and small  warehouse, by making 
a comparison to Muğla, Şen said that, products in this 
region are stored more consciously. ●

KÜBRA TOPAL
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Türkmenoğlu: Adrese teslim yaş meyve sebze olur mu, 
bunu denemek lazım.

Türkmenoğlu: Is it possible to deliver Fresh Fruit and vegetables to address? We 
have to try out this approach.

EİB’de her günümüz bir anekdot idi. EİB’de unutamadığım şey 12 birlik başkanının 
birbirine kenetlenip karar alması… Bu beni her zaman duygulandırdı. O da birlikler 
arasında EİB biraz daha yukarıya çeken bir unsurdu.

“Each day at EIB was an anecdote. The most valuable thing which I could not forget was 
the twelve associations leaders had got firmly clamped together in decision making, 
this always had been excited me. That was the element pulling the EIB up between 
associations..”

Mustafa Türkmenoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri 
(EİB)’nde 30 yılı aşan süredir aktif bir 
ihracatçı… Yaş sebze ve meyve alanında 
faaliyet gösteren ve İzmir sevdalısı bir ailenin 

ferdi olan Türkmenoğlu, tecrübesiyle 7 dönem Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığı’nın dışında 
2 dönem Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu 
Başkanı koltuğunun sorumluluklarını yerine getirmek 
için emek verdi.

Türkiye’nin yaş meyve sebze üretimi ve ihracatındaki 
yol haritasında revizyona ihtiyaç olduğunu belirten 
Türkmenoğlu, “Ancak bizlerin eksiklerimizi görüp ona 
göre farklı modelleri ortaya koymamız lazım. Tarımsal 
Sanayi ile beraber hareket edilmesi lazım… Sektörün 
mevcut stratejik yol haritasında revizyon yapılmasına 
ihtiyacımız var. 
Her yerde bir gelişim-değişim söz konusu biz o değişimi 
gelişimi yapamazsak geleceğimizi yakalayamayız diye 
düşünüyorum” diye konuştu. Mustafa Türkmenoğlu ile 
ihracatçı birliklerindeki görevleriyle elde ettiği tecrübe, 

Mustafa Türkmenoğlu, is an active exporter 
of Fresh Fruitand vegetables for more than 
30 years at Aegean Exporters’ Associations 
(EIB). Türkmenoğlu, who is a member of family 

who deeply loves the city of Izmir, active at fresh fruit 
and vegetables, with his broad experience, not only 
served as  Aegean Fresh Fruitand Vegetables Exporters 
Associations presidency for 7 terms, he also fulfilled 
the resposibilities of Aegean Exporters Associations 
Presidents Council presidency for two terms.

Türkmenoglu said that, a revision is needed on the  
roadmap of Turkish fresh fruit and vegetable production 
and export. He stated, ”We have to see our deficiencies 
and to put different models on the table. It is necessary 
to act together with the agricultural industry. We need a 
revision which has to be made on the sectoral strategy 
roadmap. A change and progress is now everywhere, I 
think if we don't do this change and progress, we cannot 
catch our future". With Mustafa Türkmenoğlu; we talked  
the experience he’d got on his assignments at EIB, 

Duayen ile Söyleşi

Yaş Meyve Sebze Sektörünün 
Yol Haritasında Değişime İhtiyaç Var

“There is a need for change in the roadmap 
of raw fruits and vegetables sector.”

SEDA GÖK

Yaş meyve sebze 
sektörünün kurumsallıkla 
değil, tüm aile bireylerinin 
devamlı işin başında 
olmasıyla yürüyeceğini 
düşünüyorum.
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İzmir’in bu sektördeki konumu, yapılması gerekenler ve 
STK’ların İzmir’e kazandırdıkları üzerine konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1961 yılında İzmir’de doğdum. Şanslıydım, ihracat 
yapan bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldim. 
Hakimiyeti Milliye İlkokulu’nda ardından Bornova 
Anadolu Lisesi’nden mezun oldum.

Her zaman ustam dediğim 2012 yılında da 
kaybettiğim Mehmet Ali Türkmenoğlu’ndan çok şey 
öğrenerek ihracat hayatıma devam ettim. Mehmet 
Ali Türkmenoğlu, Ege Yaş Meyve Sebze Birliği’ni 
kuranlardan ve 3 dönem başkanlık yapmış biridir.

O yıllarda ihracat deneyimimiz üretim destekli olarak 
devam ediyordu. 1974’lü yıllarda entegrasyon 
adına uluslararası nakliye de bu işe eklenmişti. Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Avusturya öğrenimim 
oldu. Bizim Avrupa Mümessilimiz Avusturya/Viyana 
kökenliydi. 35 sene kendisiyle çalıştık. 

importance of Izmir on this sector, what needs to be 
done and the gains which NGO’s brought to Izmir .

Could  we get to know you ?
I was born  in Izmir in 1961. Lucky for me, I was born as 
member of an exporter family. I was graduated from 
Hakimiyeti Milliye Primary school , then from Bornova 
Anadolu High School. I had continued my export life 
learning a lot from the late Mehmet Ali Türkmenoğlu 
whom we lost in 2012. I would always called him 
the master. Mehmet Ali Türkmenoğlu was one of the 
founders of Aegean Fresh Fruits and Vegetables 
Association and was its president for three terms.

Our export experience was supported with production 
on those years. On 1974’s  for being integrated, 
international shipping was added to this business. I was 
educated at Aegean University Faculty of Agriculture 
and in Austria.  Our Europe representative was from 
Austrian /Vienna. We worked with him for 35 years. 
My father had a self-educated profile in this area. He 
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was always telling us the importance of knowing a 
foreign language. He was always considering important 
that I am having a good command of English and 
German. The foreign languages were important but there 
were an evolving information technologies. 
On age 8, I started to work at office in summertime 
writing telex messages. My father was very keen on 
technology and always wanted to buy the first versions 
of the new equipments. In 1963 he had brought a 
citrus sizing machine.  While Turkey was developing, 
the number of packaging facilities in the sector, exports 
and number of exporters increased. This was both an 
advantage and disadvantage. In 80’s ,the export-driven 
moves at the late Turgut Ozal era, 1984 decisions 
taught how to export to everyone. From a nerrow zone 
production and conventional production, production 
moved toward the direction of market demand. In  90’s 
value added export started to increase.

If Turkey could make the industrial move on 1980’s in  
Agriculture, today we would bed talking about 4-5 billion 
dollars on the sector. At that time the markets abroad 
were eligible to this development. We had exchange rate 
advantages, workmanship advantages, we had virgin 
soil and not too much competitors. If we  had a chance 
like that both with of them, we could evaluate easily the 
loss & leakage rates in industry which we’d talked today 
maybe only for edible production, we could produce on 
a larger product range. We are almost ten years late on 
this move .

When did you met with EIB ?
I entered to the Board of Directors in 1986. I consider 
myself responsible for what  I have done as much 
as what we have not done in this period. Because 
Exporters’ Associations, is one of the very few organs 
which is  a meeting point for public and private sector as 
it was in the past and as it is for today. 

I think, in those days, we did not get much 
involvoment in production projects and models of 
Ministry of Agriculture’s  5 year development plans. 
Unfortunately, in our sector, we couldn’t see that the 
producer does not have an income from production, 
equal to two decades ago from today.
The producer has to make a profit so that he can 
continue his production, make new investments and 
maintain the quality of production.

Maybe, for industry, a certain progress could be made 
with new seeds and varieties in contracted farming,
for fresh fruit and vegetables, there are well known 
organizations meeting the market demand. The 
sector always have to adapt itself to reliable product 
consumption consciousness progress in the world and 
to meet the precision of the drug limits on the norms and 
codexes requested by the buyer countries.This reduces 
our market share, plus on fresh table grape and citrus 
case while the competition and  the market share of 
North Africa, South America increases. Unfortunately 
in our country, export doesn’t increase as well as  the 
production. The world trade no longer increases in size or 

Babam bu alanda alaylı dediğimiz bir profil idi. Lisan 
bilmenin çok önemli olduğunu söylerdi. Bu nedenle 
İngilizce ve Almanca’ya hâkim olmamı önemserdi. Dil 
önemliydi ama gelişen bir bilişim dünyası da vardı. 
8 yaşımda teleks yazarak büroda yazları çalışmaya 
başladım.

Babam teknolojiye de çok meraklı idi. Her çıkanın ilkini 
almak isterdi. 1963 yılında Amerika’dan ilk narenciye 
boylama makinesini getirmişti. Türkiye’nin gelişmesiyle 
sektördeki paketleme tesisleri, ihracat ve ihracatçı sayısı 
fazlalaştı. Bu hem bir avantajdı hem bir dezavantajdı. 80’li 
yıllardaki Merhum Sayın Turgut Özal dönemindeki ihracat 
hamleleri, 1984 kararları herkese ihracatı öğretmeye 
başladı. Dar bölge üretimlerinden, geleneksel üretimden 
daha çok pazarların isteği yönündeki üretime geçilmeye 
başlandı. Katma değeri yüksek ihracatın fazlalaşması 
90’lı senelerde başladı.

80’li yıllardaki sanayi hamlesini keşke Türkiye’de 
tarımsal sanayide de yapabilseydi; bugün sektörde 4-5 
milyar dolarları konuşuyor olacaktık. Çünkü o zaman 
yurtdışındaki pazarlar bu gelişmeye çok müsaitti. 
Rakiplerimiz o kadar fazla değildi, kur avantajlarımız, işçilik 
avantajlarımız vardı, üretimle topraklarımız bakirdi. Öyle 
bir şansı her ikisiyle yakalasaydık belki sadece sofralık 
olarak üretimin bugün konuştuğumuz kayıp kaçak 
oranlarını o zaman sanayide rahatlıkla değerlendirip daha 
büyük bir yelpazede üretim yapabilirdik. Bu hamlede bir 
10 sene kadar geç kaldık.

EİB ile tanışmanız ne zaman oldu?
Birlik yönetim kuruluna 1986’da girdim. Bu süreçte 
yaptıklarım kadar yapamadıklarımızdan dolayı da kendimi 
sorumlu tutarım.

Çünkü ihracatçı birlikleri geçmişte de bugün de kamuyla 
özel sektörün buluştuğu sayılı organlardan bir tanesiydi.
O yıllarda 5 yıllık kalkınma planlarında Tarım Bakanlığı’nın 

Interview with a DoyenDuayen ile Söyleşi
even when it does, looking from our sectoral angle,  we 
could not extend our market share, it stays on the same 
levels.

We can call this period, as a getting organized 
and straightened up period. While looking at the 
sector from this frame, how we can change it to an 
opportunity ?
While you look at the world’s or Turkey’s conjuncture, 
we have grown every sector with a financially hot 
money addiction which means our development model 
always had a lack of capital. Our advantage was that the 
increasing production always supported us. But while we 
looked at from the our present position, unfortunately 
from now on, companies with lack of capitals became a 
burden to the economy. At the times, while there were 
plenty of capital, as  the financial sector was revenue 
hunger, they created so much competition in the 
sectors. If competition is for quality management and 
procurement, that is a good one; but unfortunately that 
led some troubles for us, it was used for price discounts 
or like capital transfer .

Lately, the problems that we had to face with Russia, 
financial contraction in European markets,
started to pressurize us in our main markets. One hand 
increasing costs, on the other hand, the pressures.. 
Although, the sector looks like a developing one, 
same time you have to make analysis of; new export 
companies, companies continually exporting for 2-3 
years and 20-25 years older exporter companies. What 
is happened for all these companies if their exportation 
increased or decreased, which one take a steps forward? 
This will show us what we have to do next. After the 
analysis we have to put models on the table.

Aren’t there any nicer things happening in the sector ?
Of course, there are. There are new markets. When you 
look at the item basis, the exports made with very few 
items have reached a huge range in terms of gender. If 
you would check the continuity, we are major suppliers 
for particular countries, this is very important. 
We became the supplier of those countries in Central 
Europe. These are very important developments. 
But is it enough for these dynamic Turkey? 
How much is the usability of technology and efficiently 

üretim konusundaki proje ve modellerine çok daha 
fazla müdahil olmamışız diye düşünüyorum. Geldiğimiz 
noktada, maalesef bizim sektörümüzde üretimde 
üreticinin bundan 20 sene öncesinin gelirlerine eşdeğer 
bir gelir sahibi olduğunu göremiyoruz.

Üretenin kar etmesi lazım ki, üretimine devam etsin, 
yeni yatırım yapabilsin ve üretim kalitesinin devamını 
sağlayabilsin.

Belki sanayi için sözleşmeli tarımda yeni tohumlarla 
cinslerle belli bir ilerleme sağlanabiliyor, yaş meyve 
sebzede de pazarların talebini karşılayan belli 
organizasyonlar var. Ancak, dünyada gelişen güvenilir 
ürün tüketim bilinci, alıcı ülkelerin istediği normların 
ve kodekslerin ilaç limitleri konusundaki hassasiyetini 
karşılamak konusunda sektör kendini devamlı yenilemek 
zorunda. Bu pazar payımızı da azaltıyor. Artı, özellikle yaş 
sofralık üzüm ve narenciye konusunda Kuzey Afrika’nın, 
Güney Amerika’nın rekabeti ve pazarda payları artarken 
ülkemizde artan üretim kadar ihracatımız maalesef 
artmıyor. Dünya ticareti artık büyümüyor veya büyüse 
de sektör açısından payımızı arttıramıyoruz, payımız hep 
aynı yerlerde kalıyor.

Bu sürece derlenmek toparlanmak olarak da bakabiliriz. 
Sektöre bu çerçeveden baktığımızda nasıl fırsata 
döndürebiliriz?
Dünyanın veya Türkiye’nin konjektörüne baktığınızda 
devamlı sermayesiz, finansal yönden sıcak paraya 
bağımlı bir büyüme modeliyle her sektörü büyüttük. 
Avantajımız; artan üretim sürekli bizi destekliyordu. 
Ama geldiğimiz son noktadan baktığımızda maalesef 
artık sermayesiz firmaların ekonomiye yük olduğunu 
görüyoruz. Bu sermayenin veya paranın bol olduğu 
zamanlarda da finans sektörünün kazanç isteği çok fazla 
olduğu için sektörlerde çok fazla rekabetçilik yarattılar. 
Rekabet, kalite yönetim ve tedarik açısında bir rekabetse 
doğru, ama maalesef bizde bu fiyat indirimi veya 
sermaye transferi şeklinde olduğu için sıkıntı yaşandı.

Son senelerde Rusya’yla yaşanan sıkıntı, Avrupa 
pazarlarındaki ekonomik daralma ana pazarlarımızda 
bizi zorlamaya başladı. Bir yandan artan maliyetler, 
diğer yandan zorlamalar… Sektör büyüyor gibi gözükse 
de şu hesabı yapmak lazım; sektörün bir defa ihracat 
yapan, 2-3 senedir ihracatını sürdüren ve 20-25 senelik 
ihracatçı firmalarını çıkarıp analiz etmek lazım. Bu firmalar 
nereye gitmiş, ihracatlarını arttırmış mı, azaltmış mı 
hangisi öne çıkmış? Bu bize bundan sonra yapılması 
gerekeni gösterecektir ki, bunu analiz edip önümüze 
modeller koyalım.

Sektörde güzel şeyler olmuyor mu?
Güzel şeyler tabi ki var. Açılan yeni pazarlar var. Kalem 
bazında baktığınız zaman çok az kalemle yapılan ihracat 
cins bakımından şu anda çok büyük bir yelpazeye 
ulaşmış durumda. Sürekliliğe baktığınız zaman belli 
ülkelerin ana tedarikçisi durumundasınız, bu çok önemli. 
Orta Avrupa’da o ülkelerin tedarikçisi konumuna geldik. 
Bunlar çok önemli. Ama dinamik Türkiye için bunlar 
yeterli mi?
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Sektörün teknolojiyi kullanılabilirliği ve verimli 
kullanabilme kapasitesi nedir?
Kapasite kullanımı açısında maalesef çok düşük… Ama 
toplam kapasitemize baktığımız zaman olması gereken 
ihracat için yeterli. Teknolojiye meraklı, yakından 
takip eden bir sektör… Tabi ki, özellikle son 2-3 seneyi 
saymazsak daha çok soğuk zincir ve soğuk hava yani 
saklama teknolojileri ve tesisleri çok fazlalaştı. Türkiye’nin 
bu konuda çok büyük eksikleri halen var. Teşviklerle 
yerelde teşvik edildi, bunlar çok güzel bir gelişme. Sektör 
açısından keşke kayıp-kaçakları azaltsak da ondan 
sonra üretime devam etsek... Özellikle belli ölçeklere 
ulaşmış cins ve türlerde bir soluk 
almamız gerekiyor. Türkiye’nin 
biraz daha genel anlamdaki 
örtü altı topraksız üretime ve 
narenciye konusunda yeni cins 
ve türlerin üretiminin başlaması, 
sezonunu uzatması belli ürünlerde 
rekabetçiliğimizi artırdı. Bu da zaten 
şu anda Hükümet tarafından teşvik 
verilerek destekleniyor. Jeotermal 
kullanımıyla da örtü altı üretimimiz 
fazlalaştığında bunun ihracatı da 
artmış oldu.

Sektörün yeni bir stratejik yol 
haritasına mı ihtiyacı var?
Değişime ihtiyacı var. Mevcudun 
revizyonuna veya geliştirilmesine 
ihtiyacımız var. Her yerde bir 
gelişim-değişim söz konusu, biz 
o değişimi gelişimi yapamazsak 
geleceğimizi yakalayamayız diye 
düşünüyorum. Yapılan şeyler var 
ama olması gereken yerde miyiz? 
Rakamlar olması gereken yerde 
olmadığımızı gösteriyor.

Yaş meyve sebze özelinde fırsat 
pazarlar nereler olabilir?
Uzak Doğu pazarı ve Çin pazarı 
bizim için çok önemli. Belli 
kalemlerde ABD pazarı keza öyle…
Devletlerarası prosedürü halledip 
oralarda başarılı olacağımız 
cinsler ve takvim aralıkları var. 
O pazarların istediği ürünü verebilecek altyapımız var. 
Artık son 20 senedir sistem değişti. Yeni pazarlarda 
rekabet edebilecek ürünleri üretmeye başladık ve bu 
ihracatı arttırdı. Aynı durumu Uzak Doğu pazarında da 
yaratmamız lazım. Yeşillik konusunda çok enteresan 
uzak pazarlar var. Hava kargo ile lojistiğini sağlamamız 
lazım. Uzak yolun organize edilmesi lazım. Özellikle 
kargo desteğiyle Kiraz ve taze incir de bu modelle uzak 
pazarlara ulaşıyor.
Bu pazarda özel yeşillikler pazarına İsrail hâkim. Şili 
modeline baktığınız zaman ana pazara ne kadar uzak 
ama o kadar da başarılı. Mesafenin belli ürünlerde çok da 
zorlayıcılığı yok. Lojistik olmazsa hiçbir şey olmaz. Adrese 
teslim yaş meyve sebze olur mu denemek lazım.

to use capacity of the sector?
Unfortunately, we have a very low use of our capacity, 
but if you look at our total capacity, it is quite enough for 
the export needed to be affected.  This sector is keen on 
technology and follows closely.

Needless to say, if we don’t count the last 2-3 years, the 
number of cold chain and cold air storage technologies 
and facilities increased. Turkey still has gaps on this 
issue. The locals were promoted by the government 
incentives, those are very nice developments. From the 
sector’s standpoint, I wish we could keep producing 

after reducing  the  loss & leakage. 
As Turkey began  in a more general 
sense to soilless  greenhouse 
production and started to new 
types and varieties on citrus, 
extending the season, increased our 
competitivness. This is also  being 
promoted by the government. Our 
greenhouse production increased by 
using geothermal energy, affecting 
also exports to increase. 

Does the sector needs a new  
strategic roadmap ?
The sector needs a change. We 
need to revise or improve the 
existing one. There are a progress-
change everywhere, I think, if we 
couldn’t perform the change and 
progress, we couldn’t seize our 
future. There are things which had 
done, but are we in the right place, 
where we should be? Numbers show 
that we are not.

Where should be advantageous 
markets, specially for fresh fruits 
and vegetables?
Far East and Chinese markets are 
very important for us. On some 
articles United States is likewise. 
There are varieties and available 
time frames we could be successful 
after adjusting the international 
procedures. We have the 

infrastructure to give those markets what they need. In 
the last twenty years, the system changed. We started 
to cultivate products which could compete at new 
markets and this increased export. We have to create 
the same at the Far East markets.

There are interesting far markets for the green products. 
We have to arrange the logistics via air freight. The 
distant destination should be organized. Specially with 
cargo support cherries and fresh figs arrives to far 
markets by using this model. In this market Israel is the 
leader of special green products market.  When you look 
at the Chilean model, it is far from the main market but it 
is very successful. 

Duayen ile Söyleşi

Özellikle yaş meyve 
sebzede tohum çok 
önemli olduğu için 

tohum ıslahı veya yeni 
üretimi konularında da 
laboratuvar ortamında 

kendini geliştirenin 
geleceği olduğunu 

düşünüyorum.  

Since seed is very 
important, especially 

in fresh fruit and 
vegetables, I think that 
it is the future of self-

improvement in the 
field of seed breeding 
or new production in 

laboratory 
environment.

Interview with a Doyen

The distance is not very challenging on certain products. 
Without logistics, nothing happens. You have to try 
whether the fruit delivered to the address would be fresh 
fruit and vegetables. 

Is there any anecdote you couldn’t forget from this  
period ?
“Each day at EIB was an anecdote. The most 
valuable thing which I could not forget was the twelve 
associations leaders had got firmly clamped together 
in decision making, this always had been excited me. 
That was the element pulling the EIB up between 
associations..”

After such a dense work period ,do you focused more 
After such a dense work period, do you focused more 
to your own businesses? What do you do in your 
pastime?
After fresh fruit and vegetable, my son as the third 
generation, invested to the value added part of the 
sector and made his own way by himself. I believe that, 
fresh fruit and vegetables sector will work if all the 
family members would be taking care of the business 
not with institutionalism. Our fresh fruit and vegetable 
part isn’t corporate based that much,for the the goods 
department the answer is yes ,unfortunately the fresh 
fruit and vegetables part is not. Sometimes, I am saying 
that we’d missed the life too. We’d had a life prior to the 
day planner while on duty. Now I am on the side of the 
life which I couldn’t have done for myself. I am exercising 
for myself, making diet, cooking. I love eating and I 
am eating and starting to a diet again (smiling). I quit 
smoking. I grabbed the time for being together with our 
friends and acquaintances,I am spending more time with 
my family. As they say, you have to look, you see... My 
perspective changed. Now you can travel for travelling.

Finally, which messages you’d like to give our 
exporters ?
Young exporters are Turkey’s starting point. Export and 
production are the economic success points.
Although  we accept the existence of different 
professions, different things like informatics or software 
in the future, or accept they have been doing them 
successfully, including art, we have a well-equipped  
young generation to be employed or start a business. 
Specially the generations Y and Z, together with the 
youth, will change the route of Turkey in this sectors. ●

Bu süreç içerisinde unutamadığınız bir anekdot 
var mı?
EİB’de her günümüz bir anekdot idi. EİB’de unutamadığım 
şey 12 birlik başkanının da birbirine kenetlenerek her 
zaman karar alması. Bu beni her zaman duygulandırmıştır.
Bu da Birlikler arasında EİB’yi biraz daha yukarıya çeken 
bir unsurdu.

Bu kadar yoğun bir görev sürecinden sonra daha kendi 
işlerinize mi odaklandınız? Boş zamanlarınızda neler 
yapıyorsunuz?
Yaş meyve sebzeden sonra oğlum da 3’ncü kuşak olarak 
sektörün katma değerli tarafına yatırım yaptı ve kendi 
yolunu kendi başına çizdi. Yaş meyve sebze sektörünün 
kurumsallıkla değil, tüm aile bireylerinin devamlı işin 
başında olmasıyla yürüyeceğini düşünüyorum. 

Bizim yaş meyve sebze tarafı çok kurumsal yürümüyor. 
Mamul tarafı yürüyor da, maalesef yaş meyve sebze 
tarafı yürümüyor. Bazen diyorum, biz hayatı da 
ıskalamışız. Görev boyunca ajanda öncelikli bir yaşam 
sürmüşüz.

Şimdi hayatın ‘Kendim için yapamadığım’ tarafındayım. 
Kendim için spor yapıyorum, diyet yapıyorum, yemek 
yapıyorum. Yemek yemeği çok seviyorum ve yemek 
yiyip yine diyet yapıyorum. (Gülerek…) Sigarayı bıraktım. 
Dostlarımızla arkadaşlarımızla beraber olma zamanını 
yakaladım, ailemle beraber daha fazla olmaya başladım. 
Bakmak var, görmek var derler ya… Bakış açım değişti. 
Artık seyahatlerinizi seyahat olarak yapabiliyorsunuz.

Son olarak ihracatçılarımıza vermek istediğiniz 
mesajlar ne olur?
Genç kuşak ihracatçılar zaten Türkiye’nin çıkış noktası. 
Ekonomik başarı noktası; ihracat ve üretim. Her ne 
kadar gelecekte bilişim, yazılım veya farklı şeylerin 
farklı mesleklerin olacağını veya başarılı olunacağını, o 
mesleklerde sanatsal faaliyetler de dâhil kabul etsek 
bile; istihdam edilecek veya iş kuracak çok donanımlı 
bir gençliğimiz var. Özellikle de Y ve Z kuşakları, yeni 
kuşakla Türkiye’nin belki bu sektörlerdeki rotasını da 
değiştirecekler. ●
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Recent News

Cığal, Türkiye’den hava kargoyla en çok 
ihraç edilen yaş sebze ve meyvelerin; kiraz, 
incir, kayısı, erik, mantar ve çilek olduğunu 
belirtti.

Cığal stated that the exported fruit and 
vegetable products which mostly sent 
with air cargo are cherries, figs, apricot, 
mushroom, plums and strawberry

Turkish Cargo, 
transports,
Turkish fruit and 
vegetables to four 
continents

Yaş meyve, sebze ve mamullerinin dış 
pazarlara ulaşabilmesi için hava kargo 
taşımacılığı büyük önem arz ediyor. 
Bozulabilir kargo taşımalarında 30 yılı 

aşkın tecrübe ile hareket eden Turkish Cargo, yaş 
sebze, meyve ve mamullerinden oluşan gönderileri 
filolarında bulunan 344 uçak ile dünyanın 126 
ülkesine ilk günkü tazeliğinde ulaştırıyor. Turkish 
Cargo’nun kıtalararası ticaret yollarını kısaltarak 
ticareti kolaylaştırdığını vurgulayan Turkish Cargo 
Pazarlama Başkanı Fatih Cığal, Turkish Cargo’nun 
en fazla yaş sebze, meyve ihracatı ve ithalatı yapan 
ABD, Kanada, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, 
Hindistan, Kenya ve Çin’e kargo uçaklarıyla hava 
kargo operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“2018’DE 7 BİN TON YAŞ SEBZE VE 
MEYVE İHRACATI YAPILDI”
Türkiye’de yetiştirilen; kiraz, incir, kayısı, erik, mantar 
ve çilek gibi ürünlerin en çok ihraç edilen yaş 
sebze ve meyveler olduğunu belirten Cığal, Turkish 
Cargo’nun 2018 yılında 7 bin ton yaş sebze ve 
meyve ihracat tonajına ulaştığını vurguladı.

Air cargo transportation is so important 
for accessibility of fresh fruit, vegetable 
and products to foreign markets. Turkish 
Cargo has 30 years experience on delicate 

cargo transportation, with 344 planes in its fleet  
,transporting raw fruits, vegetables and products 
to 126 countries in the world with the first days’ 
freshness.

Emphasizing that Turkish Cargo facilitates trade by 
shortening the intercontinental trade routes, Turkish 
Cargo Marketing President Fatih Cığal said that 
Turkish Cargo is the largest exporter and exporter 
of fresh vegetables, fruits, fruit and vegetables in 
the USA, Canada, Germany, Spain, the Netherlands, 
England, India, Kenya and China. 

“7 THOUSAND TONS OF RAW FRUIT 
AND VEGETABLES AND PRODUCTS 
EXPORT MADE IN 2018  ”
Mr Cığal stated that Turkish Cargo, reached a 7 
thousand tons of Fresh Fruitand vegetable export, 
which the mainly carrying products like cherries, 
figs, apricot, plums, mushroom andstrawberry 

Güncel

Turkish Cargo, 
Türk meyve ve 
sebzelerini 
4 kıtaya 
ulaştırıyor

Turkish Cargo, yaş sebze, meyve ve 
mamullerini, filolarında bulunan 344 
uçak ile dünyanın 126 ülkesine ilk 
günkü tazeliğinde ulaştırıyor

Turkish Cargo ,transports fresh 
vegetables, fruits and products with 
344 planes in its fleet to 126 countries 
in the world, with the first days‘ 
freshness 

SEZA NUR DEMİRPARMAK
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Cığal, “Turkish Cargo olarak, dünyada geçtiğimiz 10 
yıl içerisinde en fazla yaş sebze, meyve ihracatı ve 
ithalatı yapan ülkeler olan; ABD, Kanada, Almanya, 
İspanya, Hollanda, UK, Hindistan, Kenya ve Çin’e kargo 
uçaklarımızla hava kargo operasyonu gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu. B777F kargo uçaklarıyla, kıtalararası ticaret 
yollarını kısaltarak ticareti kolaylaştırdıklarını belirten 
Cığal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl, 6 saatten 
daha kısa süren operasyonlar ile Türk kirazını, Norveç’e 
taşıdık. 10 özel seferiyle gerçekleşen taşımalarda toplam 
600 ton Türk kirazı, Norveç genelinde 1600’den fazla 
markette tüketime sunuldu.” 

“HAVALİMANLARINDA ÖZEL DEPOLAMA 
ODALARI BULUNUYOR”
Yaş sebze, meyve ve mamullerinden oluşan gönderiler 
için ‘TK FRESH’ hizmeti uyguladıklarını dile getiren 
Cığal, “Bozulabilir ürünlere, yükleme ve boşaltmada 
öncelik veriyor, ürünleri ısı kontrollü kamyonlarla taşıma, 
aktif ısı kontrollü konteyner tedariki ve termal örtü ile 
gönderebilme imkânı sağlıyoruz. İstanbul ve Atatürk 
havalimanlarında bulunan kargo terminallerimizde, yaş 
sebze, meyve ve mamulleri için özel olarak tasarlanmış 
-20 dereceden 25 dereceye kadar farklı ısı aralığında 
olan 43 özel depolama odamız bulunuyor. 
Bu dolaplara ek olarak dondurulmuş gönderiler için 

15 derece ile -20 derece ısı aralığında çalışan dondurucu 
dolaplarımız da mevcut” ifadelerinde bulundu.

“2023’TE YILLIK 3 MİLYON TON KARGO 
TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”
Turkish Cargo’nun global hava kargo sektöründe 
ivmesinin yükseldiğini belirten Cığal, “World Air Cargo 
Data’nın (WACD) 2019 yılı ağustos verilerine göre; 
yüzde 7,1’lik tonaj kaybıyla daralan sektörde markamız 
yüzde 7,5’lik tonaj artışı başarısı sergiledi ve hava kargo 
pazarında 7’nci sıradaki yerini korudu. Tonaj pazar 
payımızın 2023 yılında, yüzde 6,3 olmasını ve dünyada ilk 
5 hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyoruz” 
diye konuştu.

Açıklanan son WACD verilerine göre Turkish Cargo’nun 
dünya hava kargo sektöründe 7’nci sırada olduğunu 
ifade eden Cığal, “Dual Hub olarak sürdürdüğümüz 
operasyonlar sonucunda, bu yıl sonunda 1,6 milyon ton 
kargoyu elleçlemeyi hedefliyoruz. İlk beş hava kargo 
markası arasına girebilmemiz için, 2023 yılında yıllık 3 
milyon ton kargo taşıması yapmamız gerekiyor. İstanbul 
Havalimanı’nda sahip olacağımız yıllık 4 milyon ton kargo 
taşıma kapasiteli modern tesisimizle birlikte, dünyada 
ilk beş hava kargo markası arasına girme hedefimiz 
fazlasıyla olası gözüküyor” açıklamalarında bulundu. ●

Cığal: ”We realise air cargo operations with our cargo 
planes to the the countries who made the most Fresh 
Fruitand vegetables import export; United States, 
Canada, Germany, Spain, Netherlands, UK, India, Kenya 
and China. Turkish Cargo shortens intercontinental trade 
routes and simplifies trade with B777 Cargo planes. 

Cıgal “Last year we transported the Turkish 
cherry to Norway with operations lasted less than 
6 hrs. With 10 special flghts, tota of 600 tons of Turkish 
Cherries, were put up for sale in more than 1600 markets 
all over the Norway.”

“THERE ARE SPECIAL STORAGE ROOMS 
AT THE AIRPORTS”
Expressing that they apply ‘TK FRESH’ service for 
shipments consisting of fresh vegetables, fruits and 
products, Mr. Cığal said, "We prioritize perishable 
products in loading and unloading. We are transporting 
the products with heat controlled trucks, supplying 
active heat controlled containers and sending them with 
thermal cover. Our cargo terminals at New Istanbul and 
Atatürk airports have 43 special storage rooms with 
a temperature range from -20 ° C to 25 ° C specially 
designed for fresh vegetables, fruits and products.
In addition to these cabinets for frozen shipments

Recent NewsGüncel

There are also freezer cabinets operating in the 
temperature range of 15 degrees to -20 degrees.”

“OUR TARGET IS ANNUALLY 
3 MILLION TONS CARGO CARRYING 
FOR 2023”
Stating that Turkish Cargo's acceleration in global air 
cargo sector has increased, Cığal said that “World Air 
Cargo Data (WACD) is in August 2019; In the sector, 
which shrank with a 7.1 percent tonnage loss, our 
brand achieved a 7.5 percent tonnage increase and 
maintained its 7th place in the air cargo market. We 
aim to increase our tonnage market share to 6.3 
percent in 2023 and to be among the top 5 air cargo 
brands in the world. ”

According to the latest WACD data, Cığal stated that 
"Turkish Cargo ranks 7th in the world air cargo sector.
In order to become one of the top five air cargo 
brands, we have to transport 3 million tons of cargo 
annually in 2023. 

With our modern facility with an annual capacity of 4 
million tons of cargo at New Istanbul Airport, our goal 
of becoming one of the top five air cargo brands in 
the world is highly probable.” ●
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Her geçen yıl tarım sektöründe deneyimlendiğini ifade eden Özgüner, mandalina 
üretiminde verilen yüzde 10’luk fireyi yüzde 1’e indirmeyi hedefliyor

Özgüner stated that each passing year she gains experiences and targets to decrease 10 
percent wastage rate to 1 (one) percent

“Mandalina üretiminde 
en iyilerden biri olacağım”

"In Mandarin production,
I will be one of the best ” 
Özgüner, “Bazı insanların, ‘İstanbullu eczacı kadın gelmiş mandalinadan ne anlar’ 
demesi beni mandalina ile uğraşmaktan vazgeçirmedi” dedi.

Özgüner, "Some people, say that "a pharmacist from Istanbul can not understand 
the mandarin production"  but I did not give up on dealing with mandarins," 

Y ıllarca tıp alanında mesleğini icra etmiş 
Eczacı Günay Özgüner, doğal şifa kaynağı 
mandalinaya olan sevgisinden dolayı 3 
yıl önce İzmir’in Selçuk ilçesinde aldığı 

mandalina bahçelerinde mandalina üretmeye başladı. 
Atatürk Havalimanı’nın içerisinde bulunan eczanesini, 
havalimanının taşınması ile birlikte kapatmak zorunda 
kalan Özgüner, Selçuk’a taşındı. Türkiye’de mandalina 
üreticileri arasında ilk sırada yer almayı hedeflediğini 
söyleyen Özgüner, “110 dönüm alan üzerinde 
mandalina üretiyorum. En kaliteli mandalinaları 
üretmek ve üretimde yüzde 10 civarında verilen fireyi 
yüzde 1’e indirmeyi başaracağım” dedi.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara’da doğdum, Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi mezunuyum. Eczacılık da her meslekte 
olduğu gibi büyük bir özveri ister. Ben de oğlum 
küçükken eczaneye fazla zaman ayıramayacağımı 
düşünerek, 16 sene boyunca sadece optik işi yaptım. 
Oğlum 16 yaşına geldiğinde eczacılığa dönüş yaptım. 
Eczacılık, dışarıdan kolay görünebilir ancak zaman 
alan, detaycı olmayı gerektiren bir meslek. Doktor 
her ne kadar ilacın kullanımı konusunda titizlense de 
hasttanın ilacı gerçekten dğzgğn kullanmasını biz 
eczacılar takip ederiz, çünkü hastalar doktor karşısında 
biraz çekingen olabiliyor, cümlenin başını yakalayıp 
sonunu yakalayamamasından kaynaklanan sorunlar 
ortaya çıkar ve genelde bu sorunları eczacılar çözer.

Atatürk Havalimanı içerisinde uzun yıllar eczacılık 
yaptım ve havalimanının taşınmasının ardından 
zorunlu olarak eczanemi kapattım. Zorunlu bir kapatış 
oldu, gönüllü değil. Bu arada tüm boş zamanlarımda 
Selçuk’a gelerek burayı takip ediyordum. Mandalina 
üretimine başlayalı 3 buçuk sene oldu, eczanemi 
kapattıktan sonra Selçuk’a yerleştim. Aynı zamanda 
kendi ürettiğim reçel, ekmek gibi katkı maddesiz 
gıdaları Selçuk’ta açtığım ‘Umut Kafe’de müşterilere 
sunuyorum.

Uzun yıllar sağlık alanında çalışmış olmanız bu 
yolculuğa çıkmanızda etken miydi?
Eczacılık gibi bir meslekte zaten derslerin bir kısmı 
botanik ve bitki bilimidir. Mandalinayı meyve olarak 
değil bitki olarak tanıyordum. Mandalina da sağlıklı ve 
çok sevdiğim bir meyve. Bu nedenle bir sağlıkçı olarak 
sağlıklı bir ürüne yöneldim diyebilirim. 

Sürekli olarak ‘nasıl daha iyi yapabilirim?’ diye 
çalışıyorum. Her ne iş olursa olsun, insan en iyisini 
yapmalı. Eczacılığı da en iyi şekilde yapmaya çalıştım. 
Mandalina, nar ve ayva yetiştiriyorum. Bunları, 
kurallarına göre yapabildiğim en iyi seviyede yapmaya 
çalışıyorum. Hiç kimse, ‘Günay Hanım’ın mandalinaları 
çok da iyi değil’ dememeli. Mandalina yetiştiği bölgede 
parmakla gösterilecek kadar güzel olmalı. Şu anda 
bütün uğraşım bu. Öte yandan, mümkün olduğu kadar 
az ilaç kullanıyorum. Örneğin, Akdeniz sineği için ilaç 
yerine teramonlu tuzak kullanıyorum. 

Recent NewsGüncel

Pharmacist Günay Özgüner, who has practiced 
his profession in the field of medicine for years, 
started to produce tangerines in the tangerine 
orchards he bought 3 years ago in Selçuk district 

of İzmir. Because of his love for natural healing Özgüner, 
who had to close the pharmacy in Atatürk Airport with the 
transportation of the airport, moved to Selçuk. She said 
first target to take place between tangerine producers 
in Turkey is unique, "I produce on 110 acres of tangerine. 
I will be able to produce the highest quality mandarins 
and reduce the waste given to around 10 percent in 
production to 1 percent. ”

Could we get to know you first ?
I was born in Ankara and graduated from Gazi University 
Faculty of Pharmacy. As in any profession, pharmacy 
requires great devotion. I thought I couldn't spend much 
time in the pharmacy when my son was little, so I did 
only the optical job for 16 years. I turned to pharmacy 
when my son turned 16. Pharmacy may seem easy from 
the outside, but it is a time-consuming and demanding 
profession. Although the doctor is meticulous about 
the use of the drug, we pharmacists follow the patient's 
real use of the drug, because the patient may be a bit 
shy before the doctor, problems arise from the inability 
to catch the head of the sentence and the end of the 
sentence, and pharmacists usually solve these problems.

I worked as a pharmacist in Atatürk Airport for many 
years and after the transportation of the airport, I had 
to shut down my pharmacy. It was a forced closure, not 
voluntary. In the meantime, in all my spare time, I was 
comming to Selçuk here. It has been 3 and a half years 
since I started tangerine production. After closing my 
pharmacy, I settled in Selçuk. At the same time, I produce 
my own jams and breads without additives such as ’Umut 
Kafe’ which I opened in Selçuk.

You have worked in the field of health for many years.
Was it a factor in your journey?
I am constantly working on "how can I do better?" No 
matter what the job is, one has to do the best. I tried to do 
the best in pharmacy. I grow tangerines, pomegranates 
and quince. 

I'm trying to do it to the best I can, according to the rules. 
No one should say, ‘Mrs. Günay's mandarins are not very 
good.. Tangerine must be beautiful enough to be pointed 
in the area where it grows. That's all my work right now. 
On the other hand, I use as little medication as possible. 
For example, I use teramonic trap instead of medication 
for Mediterranean fly.

What has being in agriculture sector taught you after 
pharmaceutics ?
While you are new at the agriculture sector, some people 
point you the way. The important thing is to be guided 
by trusted people. At first you have to choose a good 
consultant. In the first year we put the harvested goods 
to a cold storage warehouse. The prices given were 

DUYGU GÖKSU
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Eczacılıktan sonra tarım sektörüne girmek size neler 
öğretti?
Tarım sektörüne yeni girdiğiniz zaman birileri sizi 
yönlendiriyor. Önemli olan güvenilir kişiler tarafından 
yönlendirilmek.Öncelikle danışmanınızı iyi seçmeniz 
lazım.  İlk sene hasat ettiğimiz ürünleri soğuk hava 
deposuna koyduk. Verilen fiyatlar beğenilmedi ve 
hasadın yüzde 60’ı çürüdü. Örneğin, ilk sene ilaçlamayı 
kontrol etmek aklıma gelmedi. İlacı alıyorsunuz, ilaçlama 
için para veriyorsunuz, işçi tutuyorsunuz ve yapıldığını 
sanıyorsunuz. Kontrol etmediğim için ilaçlama düzgün 
yapılmamış ve ürünlerde çürümeye neden olmuş. 

İkinci sene ise hemen hemen her şeyi düzgün yaptım. 
Bu defa da tanıdık olduğu için güvenerek işi takip 
etmesini istediğim halden birisi, kendi satışına göre mal 
kestirmeye kalktı. Bu nedenle normal şartlarda birinci 
kalite mandalinada takoz oluşması ürünün yüzde 10’u 
kadar olurken,  geçen sene ürünümüzün yüzde 25’inde 
kabuk kalkması oldu.  

Dolayısıyla bu sene daha da deneyimlenmiş olarak 
işe başladım. Mandalinada sulama süresi çok önemli. 
Bunları zamanla öğrendim. Bahsettiğim ilaç kalıntısının 
kalmaması için tuzaklar takıldı mı diye bakıyorum. Dallar 
ürün oldukça eğiliyor. Dal yere değerse ürünün kalitesi 
düşüyor. Bunun için altına dayak takıyorum. Eskiden 
takılıyor mu diye soruyordum şimdi ise gidip bakıyorum. 
Sektörde düzgün çalışan insanlar olduğunu bu 
sene öğrendim. Ege Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği ile bu sene birlikte çalışma fırsatı 
yakaladık. Şanssızlığım daha önce onlara ulaşamamak 
olmuş, sonra öğrendim ki onlar da bana ulaşmaya 
çalışmışlar. Önümüzdeki dönemlerde mandalinalar daha 
da güzel olacak.

Farklı bir alanda çalışmaya başlamanın zorluklarını 
yaşadınız mı?
Mandalinanın lezzetini, kokusunu çok seviyorum. 
İsteyen ve çalışan herkes her işi başarabilir. Kadınların 
tarım sektöründe yer almasını istemeyen insanlarla 
karşılaştım. Eczacıdan da çiftçi mi olurmuş’ , ‘kadın 
başına nasıl baş edeceksin’ gibi tepkiler aldım. Bazı 
insanların, ‘İstanbullu eczacı kadın gelmiş mandalinadan 
ne anlar’ demesi beni mandalina ile uğraşmaktan 
vazgeçirmedi. Bu sözlerin hiç biri beni olumsuz 
etkilemedi.

Bir ziraat mühendisi değilim ama diğer mesleklere göre 
eczacıların bu alanda daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Bir insanın rengine baktığımızda demir eksikliği olduğunu 
görebildiğimiz gibi, bir bitkinin renginden de demir 
almadığını rahatlıkla görebiliyoruz.

Bu sektörde işçi bulma problemi var. İstanbul’dan 
geldiğim için ya da uzun süre eczacılık yaptığım için 
tarımda çalışanların çalışıyormuş gibi yapmasını büyük 
sorun olarak karşılıyorum. Büyük şehirlerde çalıştığınız 
zaman sahiden çalışırsınız. Çalışıyormuş gibi yapılmaz. 
Bana göre, en büyük sorunlardan biri tarımda çalışan 
elemanların çalışıyormuş gibi yapmasıdır. 

Sizin ürettiğiniz mandalinalar neden tercih edilmeli? 
Bir insanın severek yaptığı her işin sonucunu olumlu 
olduğunu görür. Sevmeden yapılan işler olumlu sonuç 
vermez. Ben ağaçları çok seviyorum. Mandalina 
üretiminden birçok insandan daha iyi anladığımı 
düşünüyorum. Çiçekler ve ağaçlar da sevgiyi algılar. 
Selçuk’ta ilkbaharda şeftali ile her yer pembeye 
boyanıyor, sonbaharda narlar çiçek açıyor. Narları 
toplarken ayva toplamaya başlıyorsunuz. Ayva 
hayatımda duyduğum en muhteşem koku. Narenciye 
ile başlıyorsunuz ve narenciye size çok şey öğretiyor, 
çeşitliliği ve sabrı öğretiyor. Farklı bir şekilde eğitiyor. 
Bu eğitimden geçerseniz sizin yüzünüzü güldürüyor. 
Mandalinaların çok lezzetli ve iyi olması için severek 
çalışıyorum.

Yakın zamanda ulaşmak istediğiniz hedefiniz nedir?
Bundan sonraki hedefim mandalina üreticileri arasında 
en iyilerden biri olmak. İnsanlar, ‘Günay Hanım’ın 
mandalinası gerçekten muhteşem’ demeli. Mandalinada 
yüzde 10 oranında fire normal bulunsa da, ben 
mandalinada fireyi yüzde 1’e çekmeye çalışacağım. Bir işi 
ya tam yapmalı ya da yapmamalı.

Ne kadar alan üzerinde yıllık kaç ton mandalina 
üretiyorsunuz? 
Bu sezon için yaklaşık olarak 450 – 500 ton arasında 
ürün bekliyoruz. 110 dönüm alan üzerinde bulunan 
mandalina ağaçlarında verilen fireyi en aza indirmek için 
çalışıyorum. ●

not approved so the 60 percent of the harvest were  
deteriorated.

For example, I didn't think of controlling the spraying in 
the first year. You bought the drugs, paid for spraying, 
you’d hire workers for it and  you’d thought it had 
done  proporly. Since I didn’t controlled them, the 
spaying wasn’t done properly , and again it caused the 
productss deteriorated. In the second year, I had almost 
done everything in order. This time, I’d  someone I know 
from the wholesale market I’d trusted for monitoring 
the business, tried to cut the goods according to his 
sales. Therefore, under normal conditions, the formation 
of wedges in the first quality tangerine is about 10 
percent of the product, while last year, 25 percent of 
our product was the removal of the shell.

So I started this year with more experience. Watering 
timing is very important in mandarin. I learned that over 
time. I'm checking to see if any traps have been set 
up so that the remnant drug remains. The branches 
are leaning forward in time as the products grows. 
If the branch touches the ground, the quality of the 
goods decreases. For this I am putting a stop under the 
braches. In earlier times I was asking if they were put or 
not, but now I go and check them all.

This year I learned that there are people working 
properly in the industry. We had the opportunity to work 
together with Ege Fresh Fruit and Vegetable Products 
Exporters Association this year. I've been unlucky to 
not be able to reach them before, and then I learned 
that they tried to reach me. Tangerines will be even 
more beautiful in the coming periods.

Did you have any difficulties starting to work on a 
different field?
I love the taste and smell of tangerine. Everyone who 
wants and works could achieve success on every 
business. I met people who did not want women to 
be involved in the agricultural sector.  I also received 
reactions like “How a pharmacist could be a farmer” 
or “how can you cope with this job by you being a 
woman?”. Some people, "Istanbul pharmacist woman 
came to know what the tangerine" did not stop me from 
dealing with mandarins. None of these words affected 
me.

I am not an agriculture engineer but comparing to other 
lines of business, I think pharmacists are better in this 
field. As we could see the iron deficiency by looking to 
a human’s color, from the color of a plant we could see 
the iron deficiency easily.

This sector has an lack of employee problem. I came 
from Istanbul or had been a pharmacist for so long ,I 
consider it as big problem that agricultural workers  
pretend  to be working. You will work in reality in a 
big city. Acting like working can’t be done. For me,the 
pretending of agriculture employees at work  is a major 
problem .

Why tangerines you produce have to be chosen ? 
A person could see the positive outcomes of every job 
that is made by love. Any job made without love,will 
not give a favourable result .I love the trees. I think, I 
understand the tangerine production better then some 
people. Trees and flowers also perceive love. In Selcuk, 
spring is painted with peach and pink everywhere, 
pomegranates bloom in autumn. You start collecting 
quince while collecting pomegranates. Quince is the 
most amazing smell I've ever heard in my life. You 
start with citrus and citrus teaches you a lot, teaches 
diversity and patience. It trains in a different way. If you 
go through this training makes your face laugh. I am 
trying hard to make the mandarins very tasty and good.

What is the target you’d like to reach in the near 
future ?
My next goal is to be one of the best tangerine 
producers. People should say, ‘Mrs. Günay's mandarin 
is really great.. Although 10 percent of tangerine 
wastage is normal, I will try to pull the tangerine to 1 
percent. Someone must either do a job in full or not.

In which size of a field ,how many tons of tangerines 
do you produce annually? 
We expect approximately 450 - 500 tons of products 
for this season. I am trying to minimize the waste given 
to the tangerine trees on an area of   110 acres. ●
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Çin’e 2019 yılında başlayan kiraz ihracatı, kısa sürede 3 milyon 313 bin dolara ulaştı

Cherry export to China started in 2019, in a short time reached an amount of 
3 million 313 thousand US dollars

Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı’nda Çin, Hindistan ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden gelen 
ithalatçıların, Türk kirazına ve siyah incirine gösterdikleri ilgi Türk ihracatçıları mutlu etti.

In Asia Fruit Logistica 2019 Show, Chinese, Indian and other Far Eastern importers’  
interest to Turkish cherries and black figs made Turkish exporters happy.

Hong Kong’ta kiraz ve siyah incire 
yoğun ilgi

High interest to cherries and 
black figs from Hong Kong

Hong Kong’ta 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde 
düzenlenen Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı’nda 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 
standını ziyaret eden Çinliler, kiraz ve siyah incire 

yoğun ilgi gösterdi. 

Türkiye’nin Hong Kong’a kiraz ihracatı 2019 yılında 
yüzde 79’luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 
435 bin dolara yükseldi. Çin’e bu yıl başlayan kiraz 
ihracatı ise kısa sürede 3 milyon 313 bin dolara ulaştı. 
Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı ile ilgili konuşan Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Uçak, fuara olan ilginin protesto gösterilerine 
rağmen yoğun olduğunu söyledi. Uçak, Çin, Hindistan 
ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden gelen ithalatçıların Türk 
kirazına ve siyah incirine ilgilerinin Türk ihracatçılarını 
mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

During the Asia Fruit Logistica 2019 Show which  
held in Hong Kong between September 4-6, 
2019, the Chinese visited Aegean Fresh Fruit and 
Vegetable Exporters’ Union stand and showed high 

interest in cherries and black figs.

Turkey ‘s cherry export to Hong Kong in 2019, from 1 
million 921 thousand dollars in 2018 , with a 79 percent rise 
came up to 3 million 435 thousand dollars. Cherry export 
to China this year, in a short time reached to 3 million 313 
thousand dollars. Agean Fresh Fruit and Vegetables Union 
Chairman of the Board Hayrettin Uçak stated about Asia 
Fruit Logistica 2019 Show that despite the protest , the 
interest to the show is intense. Uçak; ”Chinese, Indian and 
other Far Eastern importers’  interest to Turkish cherries 
and black figs made Turkish exporters happy.” ●
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KİRAZ İHRACATI 2019 YILINDA 
YÜZDE 79 ARTTI
Çin’e kiraz ihracatı izninin bu yıl kiraz sezonunun 
bitimine yakın çıktığını hatırlatan Uçak, “Çin’de kiraz 
en çok sevilen meyve. Çinlilerin sofralarında kiraz 
olması bir prestij kaynağı. Yasaklar sezon sonunda 
kalkmasına rağmen Çin ve Hong Kong’a 6,8 milyon 
dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin kısa sürede 
kiraz ihracatımızda dördüncü büyük pazar konumuna 
yükseldi. Hong Kong’a Türkiye’nin kiraz ihracatı 2019 
yılında yüzde 79’luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 
3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Önümüzdeki yıllarda 
kiraz ihracatımızda Çin çok daha büyük pay alacak” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN 15 FİRMA KATILDI
Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı sırasında Türkiye’nin 
ürettiği ve ihraç ettiği yaş meyve sebze ve 
mamullerinin tanıtımını yaptıklarını belirten Uçak, 
verimli bir fuar geçirdiklerini vurguladı. Asia Fruit 
Logistica 2019 Fuarında Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği’ni; Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin 
Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz 
Balık ve Yönetim Kurulu Üyesi Vural Güleç temsil etti. 
Fuarda toplam 851 katılımcı firma yer alırken, Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Organizasyonu ile 13 
Türk firması katılım gösterdi. Türkiye’den katılan toplam 
firma sayısı ise 15 oldu. Fuarın ilk günü Türkiye’nin 
Hong Kong Başkonsolusu Peyami Kalyoncu ve Ticaret 
Müşaviri Merve Yılmazcan fuarda Türk firmalarını 
ziyaret ederek, Uzak Doğu pazarı ile ilgili Türk 
firmalarına bilgi alışverişinde bulundu. ●

IN 2019 CHERRY EXPORT INCREASED 79 
PERCENT
Hayrettin Uçak reminded that the cherry export permission 
to China has been given near the end of season. “Cherry 
is the most loved fruit in China It is a prestigious reference 
that Chinese having cherries on their table. The bans were 
removed at the end of season, we exported 6.8 million 
dollars worth of cherriy  to China and Hong Kong. In a short 
period China rose to the fourth biggest market rank on our 
cherry exportation. Turkey‘s cherry export to Hong Kong in 
2019, from 1 million 921 thousand dollars in 2018 rise with 
a 79 percent, came up to 3 million 435 thousand dollars. 
On coming years, China will take a bigger share on our 
cherry export.”

15 COMPANIES FROM TURKEY EXHIBITED 
AT THE SHOW
Uçak stated that during the Asia Fruit Logistica Show, 
they promoted the fresh fruit and vegetables which 
produced and exported from Turkey and emphasized 
that the show was productive. Agean Fresh Fruit and 
Vegetable Association represented by Chairman of the 
Board Hayrettin Uçak, Vice Chairman Cengiz Balık and 
member of the Board Vural Güleç at the Asia Fruit Logistica 
2019. A total of 851 exhibitors took part at the show. 13 
Turkish companies exhibited under the Akdeniz Exporters 
Union National Committee. A total of 15 Turkish companies 
attended to the show . In the first day of the show , 
Turkish Consul General for Hong Kong Peyami Kalyoncu 
and Commercial Consul Merve Yılmazcan visited Turkish 
companies and exchanged information about Far East 
markets with Turkish exhibitor companies. ●

Türkiye genelinde 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde değer bazında 1 milyar 
355 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi

In the first 9 months of 2019 value of 1 billion 355 million US Dollars raw fruits and 
vegetables exported from Turkey

Interfresh Eurasia Fuarı’nı, Almanya’daki Fruit Logistica Fuarı seviyelerine çıkarmak için 
çalıştıklarını belirten Uçak, “İhracatı artırmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor” dedi. 

Uçak stated that they are working  to bring the Interfresh Eurasia Fair to the level of Fruit 
Logistica Fair which held in Germany. Uçak ”This kind of shows are the way to increase the 
exportation.”     

Yaş meyve sebze sektörünün 
Antalya buluşması
Fresh Fruit and Vegetable sector 
met at Antalya  

Sektör paydaşlarını bir araya getiren tek fuar 
olan Interfresh Eurasia Yaş Meyve, Sebze, 
Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı 16-19 Ekim 
tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. 26 ülkeden 

katılımcı ve alım heyetleri kapsamında 600’ü aşkın iş 
insanını ağırlayan fuarda yaş meyve, sebze üreticileri ve 
tedarikçilerinin yanı sıra, lojistik hizmetleri sağlayıcıları ve 
paketleme, ambalaj, depolama sanayi firmaları ürünlerini 
sergiledi. 

“INTERFRESH SEKTÖRÜMÜZÜN 
MİLLİ FUARI”
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Antexpo 
Genel Müdürü Murat Özer, Antexpo Yönetim Kurulu 
Üyesi Uğur Fora, yerli ve yabancı davetliler katımı ile 

Interfresh Eurasia Raw Fruit, Vegetable, Warehousing, 
Packaging and Logistics Show which is the the only 
show which brought all the sector partners together 
was held between 16-19 October, 2019 at Antalya.

There were exhibitors from 26 countries and within buyer 
delegations scope more than  600 business professionals 
were being hosted at the show as well as fresh fruit, 
vegetable producers and suppliers, logistics companies, 
packanging, warehousing companies exhibited their 
products.  

“INTERFRESH IS OUR SECTOR’S 
NATIONAL FAIR”
The opening ceramony held with participation of  Antalya 
Governor Münir Karaloğlu, Fresh Fruit and Vegetables 
Exporters Union Chairman Hayrettin Uçak, Antexpo 
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gerçekleşen fuar açılışında konuşan Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Uçak, Interfresh Eurasia Fuarı’nın sektörün 
tek fuarı olduğunu ve bu nedenle çok önemli olduğunu 
belirtti. Türkiye genelinde bu yılın ilk 9 aylık döneminde 
miktar bazında 2 milyon 200 bin tonluk, değer bazında 
ise 1 milyar 355 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı 
gerçekleştirdiğini söyleyen Uçak, ihracatı artırmanın 
yolunun bu tür fuarlardan geçtiğini vurguladı.

“BİRİM FİYATIMIZ YÜZDE 9 ARTTI”
Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Uçak, “2019 yılının ilk 9 aylık döneminde 
Türkiye genelinde miktar bazında 2 milyon 200 bin 
tonluk, değer bazında ise 1 milyar 355 milyon dolarlık yaş 
meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yıla göre 
ihracatta yüzde 10’luk bir azalma olsa da ihraç ettiğimiz 
ürünlerin ortalama birim fiyatında yüzde 9’luk bir artış 
yaşandı. İhracatta ağırlıklı pazarlarımızı, Rusya, Almanya, 
Irak, Romanya ve Hollanda oluşturdu. 

Bu yıl Çin’e kiraz ihracatımızın başlaması ile Çin’in de 
yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğine 
inanıyoruz. Meyve sebze mamulleri sektöründe, 2019 
yılının ilk 9 ayında miktarda 1 milyon 300 bin ton, 
değerde ise 1 milyar 134 milyon dolarlık ihracatımız 
kayıt altına alındı. İhracatımız ağırlıklı olarak Avrupa 
Birliği ülkelerine ve ABD’ye gerçekleşti” diye konuştu. 
Interfresh Eurasia Fuarı’nın her yıl büyümesi için 
gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirten 
Uçak, “Almanya’daki Fruit Logistica Fuarı seviyelerine 

çıkarmak, ülkemizin de bir fuar markası olması için, her 
platformda desteklememiz gerektiğini inanıyorum” 
dedi. 

“ORTADOĞU PAZARINA GİRMELİYİZ”
Antalya’da yapılan üretimin sadece şehirdeki insanları 
değil birçok ülke vatandaşlarını doyurduğuna dikkat 
çeken Antalya Valisi Münir Karaoğlu, “Antalya kadim 
bir tarım şehridir. Bu ülkenin de bu şehrin de bu 
potansiyeli büyük. Bu sene Interfresh Eurasia’nın 
ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sektör temsilcileri 
bir araya gelerek sinerji oluşturmalı ve eksiklikler 
giderilmeli. Türkiye ihracat ve üretim konusunda 
önemli bir ülke. Yaş meyve sebze sektörünün ciddi 
sorunları var. 

Kış boyunca salatalık, kabak, patlıcan fiyatını 
konuştuk ancak yaş meyve sebze israfını da 
gündeme getirmeliyiz. İsrafı dünya standardı olan 
yüzde 10’lara çekmeliyiz. Antalya’da her yıl 6,5 milyon 
ton yaş sebze ve meyve üretiliyor. Son dönemlerde 
muz, avokado, mango, pataya gibi tropik meyvelerde 
de ciddi artış var. 800 bin ton muz ihtiyacının 500 
bin tonu Mersin ve Antalya tarafından karşılanıyor. 
Seralar böyle devam ederse Türkiye önümüzdeki 
5-6 yıl içinde muz ihtiyacını karşılayarak, ihracat 
yapmaya başlayabilir. Manavgat’taki sera miktarı 20-
25 bin dönümü bulacak. Bunu da Antalyalı üreticiler 
sağlayacak. Pazar çeşitliliği noktasında sıkıntılarımız 
var. Türk ürünlerini, Ortadoğu pazarına indirmemiz 
gerekiyor” ifadelerini kullandı. ●

General Manager Murat Özer, Antexpo Board Member Uğur 
Fora, local and foreign guests , on his address Hayrettin 
Uçak stated the importance of Interfresh Eurasia Show 
as it is the only sector show. In the first 9 months of 2019, 
value of 1 billion 355 million US Dollars and in quantity 2 
millions two hundred tons of raw fruits and vegetables 
exported from Turkey  an emphasized that the way to 
increase the export was through shows like this one .

“OUR UNIT PRICE INCREASED 9 PERCENT”
Aegean Fresh FruitVegetable Importers Union President 
Hayrettin Uçak reviewed the sector’s export numbers: 
Uçak :”In the first 9 months of 2019 ,in value  1 billion 
355 million US Dollars and in quantity 2 millions two 
hundred tons of raw fruits and vegetables  we exported 
from Turkey ,comparing to last year, even there is a 10 
percent decrease  in export,on average unit  price  of our 
total exported products  9 percent increase occured.
Russia,Germany,Iraq,Romania and Netherlands were our 
main export destinations. As we started to export cherries 
to China this year,we believe that China will become an 
important market in a short time. On coming to Fruit and 
Vegetable sector,for the first 9 months of 2019 , in quantity 
1 million 300 thousand tons,in value 1 billion 134 million 
dollars export registered .Our export mainly occured to 
European Union countries and to United States.”
Uçak stated that they will continue to give the needed 
support for the development of  Interfresh Eurasia show 
.Uçak:”I believe that,in order to make it our country’s fair/
show brand , we have to support on every platform to 
bring the show to the level of Fruit Logistica which held in 
Germany. 
 

“WE HAVE TO BE IN THE MIDDLE 
EASTERN MARKETS “
Antalya Governor Münir Karaoğlu emphasized that The 
production made in Antalya feeds not only the people 
in the city but also many foreign country citiziens.
Karaoğlu, ”Antalya is an archaic  agriculture city.
Both this city and the country has a great potential. 
This year we realize the second Interfresh Eurasia. 
Sector  members will get together, synergize and 
correct the deficiencies. Turkey is an important country 
for production and export. Fresh Fruit and vegetables 
sector has serious problems. All winter long we’d 
discussed cucumber, pumpkin, eggplant prices, but we 
have to bring forward the raw food waste too.

We have to decrease the wastes to 10 percent which is 
the world standard. Every year 6.5 million tons of Fresh 
Fruit and vegetable produced in Antalya. In last periods, 
there has been a serious rise in production of tropical 
fruits like banana, avocado, mango, papaya-fruit.

The 500 thousand tons of 800 thousand tons Turkey's 
total banana demand  is being supplied by Mersin and 
Antalya.if the greenhouses continue like this, for the 
next 5-6 years, Turkey will met the banana demand 
and then will start to export. The greenhouses amount 
will reach to 20-25 thousand acres. The producers in 
Antalya will provide this. We have troubles  in market 
diversity. We have to bring the Turkish  products to 
Middle Eastern markets. ●

FairFuar
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Özakar, “En çok ihracat yaptığımız ülke olan Almanya’nın yanı sıra İtalya, Fransa ve 
İspanya da ihracatımızda önemli bir paya sahip” dedi

Özakar:  “Germany is the country we export the most, meanwhile Italy, France and Spain 
has an important share on our exports”

“Sektör paydaşları birlik olursa 
başarı artar”

“If the sector partners unite,
success will increase.”

Yaş sebze ve meyve sektöründe Türkiye’de 
önemli yere sahip olan Amiral Yaş Sebze Meyve 
Gıda Manisa Alaşehir’de 2009 yılında kuruldu. 
Önemli dört ihraç ürünün nar, kiraz, üzüm 

ve incir olduğunu söyleyen Amiral Yaş Sebze Meyve 
Gıda’nın kurucusu Ahmet Özakar, pazarın çok büyük 
olduğunu ve her geçen gün dünya nüfusunun arttığını 
bu nedenle sektör temsilcilerinin birlikte hareket ettikleri 
takdirde güçlü olabileceklerini vurguladı.

“EN BÜYÜK PAZARIMIZ AVRUPA 
ÜLKELERİ”
Firmanın kurulduğu günden bu yana en büyük 
pazarlarının Avrupa pazarı olduğunu ifade eden 
Özakar, “Batı Avrupa’nın marketler grubuna yönelik 
bir çalışmamız var. En çok ihracat yaptığımız ülke olan 
Almanya’nın yanı sıra İtalya, Fransa ve İspanya da 
ihracatımızda önemli bir paya sahip. Bu ülkelerin yanı 
sıra pazarlarımız arasında Amerika ve Hong Kong da 
bulunuyor. İhracat yaptığımız başka ülkeler de var ancak 
tatmin edici düzeyde değiller” diye konuştu. 

“HEDEFİMİZ ÇOK PARA KAZANMAK 
YERİNE ÜRÜNÜ İYİ SUNMAK” 
Firma olarak pazardaki mevkilerini korumanın yanı 

Ahmet Özakar founded Amiral Foods, Fresh Fruits 
and Vegetables at Manisa Alaşehir in 2007. 
Amiral Food, Fresh fruits and Vegetables has an 
important position in fresh fruits and vegetables 

market in Turkey. Özakar said that pomegranate, cherries, 
grapes and figs are four significant export products of 
the company. As the world population grows continiously 
and the market being so large, in the case of the sector 
partners acting together, it will gain strength.

“EUROPEAN COUNTRIES ARE OUR BIGGEST 
MARKETS”
Özakar said from the first day of the company, their 
biggest markets were European markets and stated: “We 
have a study aimed for West European supermarkets 
corporate group. We export primarily to Germany, as well 
as Italy, France and Spain has an important share on our 
exports. In addition to these countries, United States and 
Hong Kong are in our exporting markets. There are other 
countries we export but they’re not at satisfactory level.”

“INSTEAD OF INCREASING REVENUE,
OUR TARGET IS OFFERING  BEST 
PRESENTED PRODUCTS” 
Özakar said  sector partners can achieve  success  by 

Özakar, ürettikleri tüm yaş meyve sebzelerden ziyade en önemli ihraç ürünlerinin nar, 
kiraz, üzüm ve incir olduğunu söyledi.

Özakar said that the most important export products are pomegranate, cherry, grape 
and fig rather than all fresh fruit that they produce.

sıra sektör paydaşlarının birlik olarak başarı 
sağlayabileceklerini belirten Özakar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Firma hedeflerimiz arasında çok para 
kazanmak dışında, ürünümüzü iyi sunmak yer 
alıyor. Ürünlerin alımın gerçekleştiği son müşteriyi 
memnun etmek istiyoruz çünkü onlar memnun 
oldukları takdirde zaten maddi olarak geri dönüş 
yapıyorlar. Ayrıca sadece firma açısından değil ülke 
açısından da düşünüyorum, biz birbirimizin rakibi 
değil, meslektaşıyız. Sektör temsilcileri olarak birlikte 
olursak güçlü olabiliriz. Pazar 
çok büyük ve her geçen 
gün dünya nüfusu artıyor. 
Birbirimizle yarışmak yerine 
ülke olarak ürünümüzü en 
iyi şekilde sunmalıyız. Bütün 
firmaların bunun bilincinde 
olup birlik olması gerek.” 

“ÜZÜMDE REKOLTE 
PROBLEMİ YOK”
Kiraz sezonunun geçen 
yıla göre bu yıl zor geçtiğini 
söyleyen Özakar, “Sektör 
olarak üstü açık bir fabrikayız, 
bu nedenle mevsim şartları 
bizi olumlu ya da olumsuz 
olarak etkileyebiliyor ve 
bundan dolayı üretimde bir 
standart sağlayamıyoruz” 
dedi. Özakar, “Kirazda son 
birkaç yıldır sıkıntı var, geçen 
yıl ve bu yıl hava yağmurlu 
geçti bu da kirazı olumsuz 
etkiledi. Ekibim olumsuz hava 
şartları konusunda bilinçli ve 
ekipmanlarım da bu duruma 
uygun olduğu için firmam 
adına çok sıkıntı yaşamadım. Fakat yağmur sonrası 
kirazda çatlama ve siyahlaşma olur bu nedenle 
ihracat konusunda sıkıntı yaşayan çok firma oldu, 
çünkü Avrupa bayrak rengi kiraz istiyor” ifadelerini 
kullandı. 

Yağmur sonrası kirazın hemen siyahlaşmasının 
ıskarta miktarının yükselmesi anlamına geldiğini 
belirten Özakar,”Kirazda bu yıl yüzde 5 ıskarta oldu 
buda çok ciddi bir rakam çünkü rakamsal olarak 
bakıldığında pahalı bir ürün. Iskarta miktarı arttığı 
müddetçe ürünün fiyatı artıyor, fiyat arttığı takdirde 
Avrupa’ya sunulan fiyatla yarışma şansı kalmıyor” 
açıklamalarında bulundu. Üzümde rekolte problemi 
olmadığını söyleyen Özakar, “Üzümde rekolte değil 
pazar problemimiz var. Pazarlarımızda alternatif 
ülkeler yer alıyor, Mısır ve Özbekistan gibi. Bu ülkeler 
daha uygun şartlara daha uygun fiyatlara ürün 
verebiliyor. Üzüm arz fazlası olan bir ürün, bu yıl 
Avrupa’ya ürün veremememizin nedeni; İspanya, 
İtalya ve Yunanistan’ın aynı kalitede ve daha uygun 
fiyata ürün satması” dedi. ●

Amiral  GıdaÜyelerden Haberler

teaming up  and they could  maintain their  position 
in the market as  a company. ”Apart from increasing 
revenue, our company is aiming to offer best 
presentation for our products. We would like to satisfy 
the end user on the point of sales. While they are 
satisfied, they‘ll provide material feedback to us. Also, 
I am not thinking only from tour company perspective 
but also from the country perspective, we are partners 
in all mean, not rivals of each other. As the world 
population grows continiously and the market being 

so large, in the case of the sector 
partners acting together, it will gain 
strength. As a country, instead 
of competing with each other, we 
have to offer our products with best 
presentation. All the companies must 
be aware of this and have to unite. 
 

“THERE IS NO HARVEST 
PROBLEM FOR GRAPES.”
Özakar stated that comparing to last 
year, this year they had a tough grape 
season.  ”As a sector we own open 
top factories, as seasonal conditions  
have a positive or negative influence 
on us, so that we couldn’t maintain 
a standard on manufacturing. There 
were difficulties on cherries for the 
last couple of years. Rain had a 
negative influence on cherries this 
year and also last year. On behalf of 
my company, we didn’t have much 
trouble because my team is aware 
of negative weather conditions and 
their equipment are suitable for this 
situation. After the rain the color of 
cherries turns to black and the skin 
cracks, for this reason there were 

companies who  had troubles on export to European 
customers.They request red cherries as red as our 
national flag . 

Özakar : “After the rain, the cherries turn to 
black instantly, that means a rise of the discarded 
product. This year five percent of the cherries were 
discarded and if you look at it on a numerical point 
of view, as it’s an expensive product, this a serious 
amount in total.  As long as the amount of the waste 
increases, the price of the product increases acordingly 
and it makes difficult for exporters, to compete 
with the price offered in Europe.”  

Özakar; ”We haven’t got a yield problem but we have a 
market problem in grapes. Alternative competitors such 
as Egypt and Uzbekistan were included in our markets 
portfolio. These countries can provide products at more 
favorable prices for more favorable conditions. Grape is 
a surplus product but, as Spain, Italy and Greece sold 
same quality products to a more favourable price, we 
couldnt sell products to Europe this year”. ●

KÜBRA TOPAL
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Hüseyin Balcı, firma olarak Almanya, İsveç, Ukrayna pazarlarındaki konumlarını 
korumak istediklerini ifade etti

Hüseyin Balcı stated that, they would like to maintain their company status at German, 
Swedish, Ukranian markets

“İhracatta tempomuzu koruyacağız”
“We will maintain our export pace”

Narenciye sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren 
Balcı Tarım ve Gıda, Manisa Alaşehir’de üretim 
yapılan fabrikasında kiraz, üzüm, nar ve ayva 
gibi ürünleri Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. 

Ağırlıklı olarak Almanya, İsveç, Ukrayna pazarına 
odaklandıklarını ifade eden Balcı Tarım ve Gıda’nın 
kurucusu Hüseyin Balcı, birçok Avrupa ülkesine yaş 
meyve ve sebze ihracatı yaptıklarını açıkladı.  

“BU YIL YENİ PAZARA YÖNELMEYİ 
DÜŞÜNMÜYORUZ”
İhracatta mevcut pazarlarını korumak istediğini belirten 
Balcı, “İhracatta aynı tempoyu sürdürmek istiyoruz. 
Bu yıl yeni bir pazara yönelmeyi düşünmüyoruz. Çin’e 
ulaşım konusu çözülmeden Uzak Doğu’ya ihracat 
yapabilmemiz mümkün görünmüyor. Ayrıca Çin’de 
kiraz siyah ve sert tercih edildiği için Türkiye, Çin’in 
beklentilerini karşılayamıyor” açıklamalarında bulundu.

Being in the citrus fruits sector  for twenty years, 
Balcı Tarım & Gıda  exports the cherries, grapes, 
pomegranates ,quinces manufactured at their 
factory in Manisa-Alaşehir. The company. 

founder Hüseyin Balcı  explained  that, they are exporting  
fresh vegetables and fruits to many European countries, 
but they  mainly focused to export to German, Swedish 
and Ukrania markets.

“WE DON’T  HAVE A PLAN HEADING TO A 
NEW MARKET THIS YEAR. ”
Balci stated that they would like to maintain their existing 
markets. ”We would like to maintain the same pace on 
export and we wouldn’t thinking of heading to a new 
market. It does'nt seem possible for us exporting to 
Far East unless the transportation problem to China is 
solved. Besides, as hard and black cherries preferred 
in China,Turkey could not meet the expectations of the 
Chinese market.”

Firmanın ağırlıklı olarak Almanya, İsveç, Ukrayna pazarına odaklandıklarını ifade eden 
Balcı, Rusya hariç birçok Avrupa ülkesine yaş meyve ve sebze ihracatı yaptıklarını 
belirtti.

Balcı stated that the company  exports fresh vegetables and fruits to many European 
countries except Russia and mainly focused to export to German, Swedish and Ukrania 
markets.

“ÜZÜM VE NARDA REKOLTE YÜKSEK”
Bu sezon üzüm ve narda rekoltenin yüksek 
olduğunu dile getiren Balcı, “Bu yıl nar bol ve kaliteli 
olmasına rağmen Avrupa, Türk narına rağbet etmiyor. 
Avrupa’daki marketler narı İspanya ve Yunanistan’dan 
almayı tercih ediyor. Avrupa ülkeleri, İspanya 
ve Yunanistan’dan yaş meyve ve sebze temini 
gerçekleştiremezse alternatif olarak Mısır’a yöneliyor. 
Türkiye son tercih olarak değerlendiriliyor. 

Türkiye’de üretilen narın tercih edilmeme bazı 
dönemlerde siyasi nedenler olabiliyor” diye konuştu.
Nar ve üzümde ilaç kalıntısı sorunu ortaya 
çıkabildiğini ifade eden Balcı, “Almanya’ya üzüm 
ihraç ederken ilaç kalıntısı konusunda garanti 
veremediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunu ancak 
üretici çözebilir. Üreticinin ürünlerine ilaç vermemesi 
gerekiyor. Üretici açısından bakıldığında, olumsuz 
hava şartları nedeniyle ürünün bozulmaması için 
ilaç vermek zorunda kalan çiftçiye de hak vermek 
gerekir” dedi. ●

Balcı TarımÜyelerden Haberler

“THERE IS A HIGHER YIELD OF GRAPES 
AND POMEGRANATES”
Balcı stated that Turkey has a higher yield of grapes 
and pomegranates this season. ”Although it is plentiful 
and having the finest quality, demand to Turkish 
pomegranate is quite low from Europe. Markets in 
Europe prefer buying the pomegranate from Spain and 
Greece. If the European countries couldn’t manage to 
supply from them, alternatively they were heading to 
Egypt. Turkey considered as the last choice. In some 
periods the pomegranate produced in Turkey were not 
preferred for political reasons.”

Balcı stated that pesticide residue problem could 
occur on grapes and pomegranate as well. ”As we 
couldn’t give warranty to them for pesticide residue, 
we experience difficulties while exporting grapes to 
Germany. Only the grower can solve this problem. The 
growers must not use pesticides to their products. 
From the producer’s point of view, it is necessary to 
give rights to the farmer who has to give medicine in 
order to prevent the product from deteriorating due to 
adverse weather conditions” ●

KÜBRA TOPAL
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Önen, saatte 52 bin kavanoz işleme kapasitesine sahip olduklarını dile getirdi

Önen stated that they have hourly processing capacity of 52 thousand jars  

Euro Gıda, 2019’da 75 milyon 
kavanozu pastörize edecek

Euro Gıda will pasteurise 
75 million jars in 2019

Yaklaşık 40 yıl önce İzmir’in Ödemiş ilçesinde 
faaliyete başlayan Euro Gıda, kurulduğu 
günden bugüne uzun dönemli ortaklıklar, 
yatırımlar ve satın almalar ile büyüdü. 2013 

yılında, 30 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım ile İzmir 
Kemalpaşa’da 79 dönümü kapsayan son teknolojiye 
sahip tesisler inşa edildi. Yılda 100 milyon kavanozluk 
üretim kapasitesine sahip Euro Gıda, bugün 55 bin 
metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. 2019 yılını 
75 milyon adet kavanoz ile kapatmayı öngördüklerini 
söyleyen Euro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Önen, ağırlıklı olarak cam kavanozda olmak üzere, 
teneke, pet ve dünyada yüksek talep gören pouch 
ambalajlarında turşu, konserve sebze ve sosları ihraç 
ettiklerini belirtti.

TURŞU, KONSERVE SEBZE VE SOSLAR 
İHRAÇ EDİLİYOR
Kornişon, salatalık, biber turşuları, karışık turşularının 
yanı sıra kapari, sarımsak, lahana, pancar turşuları 
üretildiğini ifade eden Önen, konserve sebzelerde ise 
közlenmiş kırmızı biber, patlıcan ve patlıcan salatası, 
güneşte kurutulmuş domates, garnitür, bezelye, 
bamya, salamura asma ve salamura lahana yaprağının 

Euro Gıda founded approximately 40 years ago 
in Ödemiş-İzmir and has grown with long-term 
partnerships, investments and acquisitions 
since the day it has been founded. In 2013, 

with an investment of more than 30 million Euros, the 
facilities covering 79 acres having latest technologies 
were built in İzmir Kemalpaşa. Euro Gıda which has 
100 million jars manufacturing capacity per year 
today, operates in a closed area of  55 thousand 
square meters. Haluk Önen, Chairman of Euro Gıda, 
stated that they anticipate to close the year 2019 with 
75 million jars and that they export pickles, canned 
vegetables and sauces in tin, pet and pouch packages 
that are in high demand in the world.

PICKLES, CANNED VEGETABLES AND 
DRESSINGS ARE BEING EXPORTED
Önen indicating that gherkin, cucumber, pickled 
peppers, mixed pickles, as well as capers, garlic, 
cabbage, beet pickles had been produced and among 
them canned vegetables, roasted red pepper, eggplant 
and eggplant salad, sun dried tomatoes, garnish, peas, 
and pickled cabbage leaves are the products that 
come to the foreward. Önen added that they have a 

Önen, “4 kıtada ve birçok ülkede faaliyet gösteren Melis markamız Turquality destek 
programına kabul edildi. Pickerfresh ve Sunraised markalarımız ile ABD pazarına 
odaklanıyoruz” dedi.

Our Melis Brand which is active in 4 continents and lot of countries was being accepted 
for Turquality support programme. We focus on USA market using our Pickerfresh and 
Sunraised brands.

ön plana çıkan ürünler olduğunu söyledi. Önen, dünya 
mutfaklarından örneklerle sos gruplarında da geniş bir 
ürün yelpazesine sahip olduklarını sözlerine ekledi.

“ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 70’İ İHRAÇ 
EDİLİYOR”
 Euro Gıda’nın bünyesinde bulunan Melis markasının 
Turquality destek programına girdiğini dile getiren Önen, 
“Melis markamız 4 kıtada ve birçok ülkede faaliyet 
gösteriyor. Pickerfresh ve Sunraised markalarımız 
ile Amerika pazarına odaklanıyoruz. Melis markamız 
ile Turquality destek programına kabul edildik. Kendi 
markalarımızın yanında, uzun yıllardır dünyadaki en 
önemli perakendecilerin Private Label markalarının 
üretimlerini de yapıyoruz” diye konuştu. Üretimimizin 
yüzde 70’ini ihraç edildiğini belirten Önen, “Avrupa 
en büyük pazarımız olmakla beraber, Kuzey Amerika, 
Avustralya ve Asya pazarlarında da ürünlerimiz talep 
görüyor. Farklı çeşit ve gramajda üretim yapabiliyoruz. 
Ağırlıklı olarak cam kavanozda olmak üzere, teneke, 
pet ve dünyada gün geçtikte talep edilen pouch 
ambalajlarında ürünlerimizi müşteriler ile buluşturuyoruz” 
değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanından temin ettiğimiz mahsuller 
8 ila 18 saat içinde ambalajlandığını vurgulayan Önen, 
“Saatte 52 bin kavanoz pastörizasyon kapasitesine 
sahibiz. Otomatik salatalık dolum hatları ve 6 bin ton 
kapasiteli fermente tanklarımız bulunuyor. Etiketleme 
bölümünde, en son teknoloji 4 ışınlı X-Ray üniteli, 
2 etiketleme hattı, 4 otomatik ambalajlama robotu 
bulunuyor. 12 bin metrekare depolama alanımız mevcut” 
dedi. Sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen Önen, 
“Çalışmadığımız pazarlarla sürekli bağlantılar kuruyoruz. 
2019’da sisteme kazandırdığımız yeni müşteriler ile 
ihracat oranımız sürekli artıyor” dedi. 

“VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRDİK”
Türkiye’nin birçok ilinden hammadde alımı yaptıklarını 
belirten Önen, “Bünyemizde 4 bin sözleşmeli çiftçi 
çalışıyor. Geçen sezondan sonra çiftçilerimizi 
bilinçlendirmek ve doğru ilaçların kullanılmasını sağlamak 
amacı ile çalışmalar yaptık. Bu sezon çalışmalarımızın 
neticesini aldık ve verimli bir sezon geçirdik” dedi.  
Hammadde tedarikini, teknoloji ile desteklediklerini 
belirten Önen, “Arazilere sensör ve vericiler yerleştirerek, 
arazinin nem oranları, sıcaklıkları ve toprağın su ihtiyacını 
sürekli izleyerek, çiftçileri yönlendirdik, kalite ve 
rekoltenin artmasını sağladık” diye konuştu. ●

Euro GıdaÜyelerden Haberler
wide product range in sauce groups with examples from 
world cuisines.

“70 PERCENT OF OUR PRODUCTION ARE 
BEING EXPORTED”
Onen stated that the Melis brand within Euro Gıda 
has entered the Turquality support program and said, 
"Our Melis brand operates in 4 continents and in many 
countries. We focus on the American market with our 
Pickerfresh and Sunraised brands. We were accepted 
to Turquality support program with our Melis brand. In 
addition to our own brands, we have been producing the 
Private Label brands of the most important retailers 
in the world for many years." 
Stating that 70 percent of our production is exported, 
Önen said, “While Europe is our biggest market, our 
products are also in demand in North America, 
Australia and Asia. We are able to produce different 
types and weights. We bring our products together with 
customers, mainly in glass jars, cans, pet and pouch 
packages demanded in the world day by day.”
The crops we have obtained all over the Turkey packaged 
within 8 to 18 hours, "We have a capacity of 52 thousand 
jars of pasteurization per hour. We have automatic 
cucumber filling lines and fermented tanks with a 
capacity of 6 thousand tons. The labeling department has 
the latest technology 4-beam X-Ray unit, 2 labeling lines 
and 4 automatic packaging robots. We have 12 thousand 
square meters of storage space.” Stating that they make 
new investments continuously, Önen said, " We establish 
continuous connections with the markets we are not 
working with. With the new customers we added to the 
system in 2019, our export rate is constantly increasing." 

“WE HAD A PROFITABLE SEASON ”
Önen stated that they are buying raw material from 
many Turkish cities.  “We have 4 thousand contracted 
farmers within our company.  After the last season, we 
had worked out to raise awareness of our farmers and 
to ensure that the right pesticides are used . This season 
we have achieved the results of it  and had a profitable 
season.Önen stated that they support the purchase of 
raw material with technology.

Önen; ”We set sensors and transmitters to the terrain, 
and by constantly monitoring the humidity, heat and the 
water requirement of the land, we guided the farmers and 
we ensured increasing the quality and the harvest." ●

SEZA NUR DEMİRPARMAK
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20 yılda ihracatta istedikleri konuma ulaştıklarını belirten İnan, markaları yurt dışında 
tercih edilmeye başlandığı için, ihracatı arttırmaya yönelik hedefleri olduğunu söyledi

Stating that they have reached their desired position in exports in 20 years, İnan said that 
since their brands started to be preferred abroad, they have targets to increase exports.

“Narenciye ihracatını arttırmaya 
odaklanıyoruz”

“Focusing on increasing our citrus 
export”

Yaklaşık 40 yıldır tarım sektörüyle uğraşan 
Abdullah İnan, 2000 yılında İzmir Selçuk’ta 
Özinan Tarım Ürünleri’ni kurarak narenciye 
üretimine yöneldi. Firmanın kurulması ile birlikte 

ihracata başlayan İnan, 20 yılda ihracatta istedikleri 
konuma ulaştıklarını, markalarının yurtdışında tercih 
edilmeye başlandığı için, ihracatı arttırmaya yönelik 
hedefleri olduğunu açıkladı.

“NAR FİYATLARI BU YIL YÜKSEK 
OLACAK”
Mandalina rekoltesinin bu yıl beklenilenden düşük 
olacağını dile getiren İnan, “Mandalinada bu yıl 80 bin 
ton rekolte bekleniyor, rekoltenin dörtte biri düşük 
kaliteli olacağı için ıskartaya çıkacak. Bu sene ağaçta 
meyve az olduğu için mandalinanın kaliteli olmasını 
beklemiyoruz” dedi.

Abdullah İnan, who has been engaged in 
the agricultural sector for nearly 40 years, 
established Özinan Agricultural Products 
in İzmir Selçuk in 2000 and started to 

produce citrus fruits. Inan started to export with the 
establishment of the company, they have reached the 
desired position in exports in 20 years. Their goal is to 
increase exports as their brands has been started to 
be preferred abroad.

“POMEGRANATE PRICES WILL BE 
HIGHER THIS YEAR”
Abdullah Inan said that the mandarin yield will be lower 
than expected this year. He said; "This year we do not 
expect the mandarin to be in good quality because 
there are too few fruits in the tree. ”

Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Moldova, Türkmenistan’a ihracat yaptıklarını ifade 
eden İnan, yeni pazar arayışlarının olmadığını, ancak mevcut pazarlarını genişletmeyi 
hedeflediklerini söyledi.

Stating that they mainly export to Russia, Ukraine, Moldova, Turkmenistan, Abdullah İnan 
said that they are not looking for new markets but that they aim to expand their existing 
markets.

Nar rekoltesinde bu yıl artış beklediklerini belirten 
İnan, “Fiyatlar bu yıl biraz yüksek olduğu için ihracatta 
sıkıntı yaratabilir. Öte yandan ilk limon hasadı 
Mersin’de yapıldı. Limonda rekolte bu yıl düşük olsa 
da kaliteli ürün üretildi” diye konuştu.

“MARKAMIZ YURT DIŞINDA TANINIYOR”
Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Moldova, 
Türkmenistan’a ihracat yaptıklarını ifade eden İnan, 
yeni pazar arayışlarının olmadığını, ancak mevcut 
pazarlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. 
3 yıl boyunca İran’a yoğun bir ihracat yaptıklarını 
vurgulayan İnan, “İran, ithalatı durdurmuş durumda. 
İranlı üreticiler Türkiye’ye ürün ihraç edebilirken, Türk 
üreticiler, İran’a ihracat yapamıyor. İran Hükümeti 
Türkiye’den ürün kabul etmezken, İran karpuzu ve 
kivisi Türkiye’ye ihraç edilebiliyor” açıklamalarında 
bulundu.

Özinan firmasının, kurulduğu ilk yıllarda ihracata 
fazla yönelmediğini kaydeden İnan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Daha önceki yıllarda fazla bir ihracatımız 
yoktu. Fakat markamız yurtdışında tercih edilmeye 
başlandığı için artık ihracata yönelik büyütme 
hedeflerimiz var.” ●

İnan GıdaÜyelerden Haberler

Inan said they expect an increase in pomegranate 
harvest this year and, “Since prices are a little high 
this year, it may cause difficulties in exports. On 
the other hand, the first lemon harvest was made in 
Mersin. Although lemon yield was low this year, quality 
products were produced..

“OUR BRAND IS WELL KNOWN ABROAD”
Abdullah Inan stated that they mainly export to Russia, 
Ukraine, Moldova, Turkmenistan. He said they are not 
searching for new markets, but they aim to expand in 
their existing markets. Inan emphasized that they have 
been exporting to Iran for 3 years but unfortunately 
Iran stopped importing. He explained that; "Iranian 
producers are exporting products to Turkey, while 
Turkish producers can not export to Iran. While The 
Iranian government did not accept products from 
Turkey, Iranian watermelon and kiwi can be imported to 
Turkey".

Abdullah Inan said; "In the first years of the 
establishment of the company, we were not very 
keen to export. But since our brand has started to 
be preferred abroad, we now have export targets for 
growth.” ●

KÜBRA TOPAL
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Oruç, 2020 yılı hedeflerinin Çin’e kiraz, Hong Kong ve Malezya’ya incir ihracatı 
gerçekleştirmek olduğunu vurguladı

Oruç emphasized that, their 2020 targets are exporting cherries to China and figs to  
Hong Kong and Malaysia

“2020’de Uzak Doğu’ya açılacağız”

“We’ll  step out  to the Far East at 2020”

Yaş meyve ve sebze sektöründe 35 senelik 
tecrübesiyle, her yıl 20 bin ton narenciye, 15 
bin ton domates, 15 bin ton üzüm, 5 bin ton 
nar, 3 bin ton kiraz ve 10 bin ton meyve ve 

sebze ihracatı gerçekleştiren Karaali Sentetik Dokuma 
ürünlerinin yüzde 99’unu Rusya’ya ihraç ediyor. 
Narenciye, üzüm, kiraz, incir, nar gibi taze meyve ve 
sebzeleri ihraç ettikleri mevcut pazarlarda konumlarını 
güçlendirmek istediklerinin altını çizen Karaali Sentetik 
Dokuma ortaklarından Remzi Oruç, ileriye dönük 
hedefleri arasında 2020 yılında Çin’e kiraz, Hong Kong 
ve Malezya’ya incir ihraç etmek olduğunu paylaştı.

 “İHRACATIN YÜZDE 99’U RUSYA’YA 
YAPILIYOR”
Faaliyet alanları içerisinde tüm yaş sebze ve meyve 
ürünlerinin yer aldığını belirten Oruç, “İhracatımızın 
yüzde 99’u Rusya’ya yapılıyor. Geri kalan yüzde 
1’lik kısım Sırbistan ve Ukrayna’ya ihraç ediliyor” 
ifadelerini kullandı. Oruç, ürünlerin ihracatının Rusya’ya 
yapılmasının en önemli sebebinin pazarın merkezinde 
firmanın kurucu ortaklarının bulunması olduğunu 
söyledi. Mevcut ihracat pazarlarındaki konumu 
güçlendirmek istediklerini vurgulayan Oruç, “İleriye 

Karaali Sentetik Dokuma, having 35 years of 
experience, each year export 20 thousand 
tons of citrus, 15 thousand tons of tomato, 
15 thousand tons of grape, 5 thousand tons 

of pomegranate, 3 thousand tons of cherry and 10 
thousand tons of some other fruit and vegetables. 99 
percent of their products are being exported to Russia. 
Company partner Remzi Oruç stated that they would 
like to strenghtening their position in the markets they 
export fresh fruit and vegetables like citrus, grapes, 
cherries, figs, pomegranate. Oruç:” Exporting cherries 
to China and figs to Hong Kong and Malaysia are 
among our future goals.”

“99 PERCENT OF EXPORT IS BEING 
MADE TO RUSSIA,”
Oruç stated that there are all kinds of fresh fruits and 
vegetables among their fields of activity. Oruç; ”We 
export 99 percent of the produced fresh fruits and 
vegetables to Russia and the remaining 1 percent to 
Serbia and Ukraine. Oruç explained the main reason of 
exporting products to Russia as the founding partners 
of the companyare  located at the center of the market 
and emphasized that they would like to strengthten 

Yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 99’unun Rusya’ya yaptıklarına dikkat çeken 
Remzi Oruç, geri kalan yüzde 1’lik kısmın Sırbistan ve Ukrayna’ya yapıldığını ifade etti.

Remzi Oruç stated that they export 99 percent of their production of fresh fruits and 
vegetables to Russia and the remaining 1 percent to Serbia and Ukraine.

dönük planlarımız arasında 2020 yılında Uzak Doğu 
pazarına kiraz ve incir ile girmek var” dedi.

“TÜRKİYE, İRAN MALLARI KARŞISINDA 
REKABET EDEMİYOR”
Narenciye ürünlerinde bu yıl limon ve portakalda 
rekoltenin düşük olduğunu ifade eden Oruç, 
üzüm ve narda ise bu yıl kalitenin iyi, rekoltenin 
yüksek olduğunu belirtti. Öte yandan Türkiye ile 
Rusya arasında yaşanan sürecin sektöre etkilerini 
değerlendiren Oruç, “Türkiye’nin, Rusya ile siyasi ve 
ekonomik süreciyle birlikte en büyük rakibimiz olan 
İran’a uygulanan ambargodan dolayı İran ile rekabet 
edemez hale geldik. Siyasi ve ekonomik süreçten önce 
Türkiye’ye uygulanan ‘Yeşil Hat’ı, iptal ederek İran’a 
uygulamaya başladılar. Bundan dolayı gümrükten 
geçen her bir tır için Türkiye, 6 bin dolar öderken, İran 
3 bin dolar gümrük vergisi ödüyor. Ayrıca Türkiye’de 
mazotun ve ithal ilaçların pahalı olması girdi maliyetleri 
yükseltiyor. Tüm bu olaylardan dolayı da Türkiye 
olarak İran malları karşısında rekabet edemiyoruz” diye 
konuştu. ●

Karaali GıdaÜyelerden Haberler

their position at the existing export markets. Also 
exporting cherries to China and figs to Malaysia and 
Hong Kong are among their future targets.

“TURKEY COULD NOT COMPETE WITH 
IRANIAN GOODS”
Remzi Oruç stated that this year, on citrus products, 
for lemon and orange the harvest is low, grapes and 
pomegranate both are in good quality and the harvest 
is high. On the other hand Oruç evaluated the process 
which happened between Turkey and Russia and its 
impacts on export. 

"Because of the implementation of the embargo to our 
biggest competitor Iran, together with the political and 
economic process between Turkey and Russia, we 
become unable to compete against Iran. They cancelled 
the green-line applied to Turkey after the economic and 
political process and they started to apply that rule to 
Iran. Because of this  for each truck passing from the 
customs Turkey pays 6000 USD, Iran pays 3000 USD 
customs tax. In addition ,as gas and imported pesticides 
are being expensive,that increases our input costs. As 
a result of all these events , we are unable to compete 
against Iranian goods .”

Therefore, for each truck passing through Russian 
customs has to pay a duty of 6 thousand dollars for 
Turkey, and 3 thousand dollars for Iran. In addition, 
increasing input costs are expensive imported diesel 
fuel and pesticides in Turkey. That is the main reason 
why we cannot compete against Iran," ●

KÜBRA TOPAL
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Mapeks Gıda’nın İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak tesisi, Türkiye’nin 
en büyük dondurulmuş paketleme tesisi olmaya aday

Mapeks Gıda building Turkey’s largest frozen food packaging plant in Izmir Ataturk 
Organized Industrial Zone

Mapeks, 5’inci fabrikasını İzmir’e 
kuruyor
 Mapeks establishes its’ 5th factory 
in İzmir

Dondurulmuş organik meyve üzerine 20 yıldır 
faaliyet gösteren Mapeks Gıda’nın Türkiye 
genelinde Bilecik, Uşak, Afyon ve Malatya olmak 
üzere 4 tane tesisi bulunuyor. 5’inci tesisini 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) 
kurmayı planlayan firma, organik çilek, kiraz, vişne, kayısı 
ve inciri başta Amerika olmak üzere dünyaya ihraç 
ediyor. İAOSB’de kurulacak dondurulmuş paketleme 
tesisinin 2020 yılında temelinin atılacağını, 2 yıl içinde 
tamamlanmasını hedeflediklerini açıklayan Mapeks Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Memur, tesisin dünya 
standartlarına uygun olacağını dile getirdi. 

“300 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK”
Çiğli’de kurulması planlanan dondurulmuş paketleme 
tesisinin 300 kişiye istihdam sağlayacağını belirten 
Memur, “Paketleme tesisinde 80 ülkeye ihracat 
yapabileceğimiz, dünyanın 20 bin marketinde 
satabileceğimiz ürünler üretilecek. Dünya standartlarına 
uygun bir işletme ve paketleme alanı düşünüyoruz. 
Diğer fabrikalarımızdan çok daha gelişmiş bir otomasyon 
sistemi ile kurulacak” diye konuştu. Fabrika için 50-
100 milyon TL arasında bir yatırım planladıklarını 

Mapeks Gıda operating for 20 years in Turkey 
on frozen organic fruits has four facilities 
in Bilecik, Uşak, Afyon and Malatya. The 
company plans to establish its 5th plant 

in İzmir Atatürk Organized Industrial Zone (İAOSB) 
and exports organic strawberries, cherries, sour 
cherries, apricots and figs to the world. Stating that 
the foundation of the frozen packaging facility to be 
established in IAOSB will be laid in 2020 and that 
they aim to be completed within 2 years. Mapeks Gıda 
Chairman Mustafa Memur stated that the facility will 
be in compliance with world standards.  

“300 PEOPLE WILL BE EMPLOYED”
The new frozen packaging facility, which is planned to 
be established in İAOSB, will provide employment for 
300 people. Chairman Memur said: We are considering 
a world-class business and packaging area. It will be 
established with a much more advanced automation 
system than our other factories.” Mapeks is planing 
an investment of 50-100 million TL for the factory.The 
factory will be built in 25 thousand square meters land, 
10 thousand square meters being closed, and another 
5 thousand square meters will be an open area.

Mapeks’in yılda 30 bin ton meyve dondurup ihraç ettiğini söyleyen Memur, en fazla 
ihraç edilen ürünün organik çilek olduğunu belirtti.

Memur stated that, Mapeks exports 30 thousand tons of frozen fruit annually, and 
organic strawberries are the most exported products.

Mapeks GıdaÜyelerden Haberler

kaydeden Memur, fabrikanın 25 bin metrekare üzerine 
10 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanda 
kurulacağını açıkladı.

“DÜNYAYA 35 ÇEŞİT ORGANİK MEYVE 
PAZARLIYORUZ” 
En fazla ihraç edilen ürünlerinin organik çilek olduğunu 
belirten Memur, “Mapeks, yılda 30 bin ton meyve 
dondurup ihraç ediyor. İhracatımızın 10 bin tonunu çilek 
oluşturuyor. Türkiye’de 20 bin tonluk çilek ihracatının 10 
bin tonunu firmamız ihraç ediyor. Ayrıca dondurulmuş 
kiraz, vişne, kayısı ve incir ihraç ediyoruz. Dünyada 12 
bin markette ürünlerimiz satılıyor. Bunun yüzde 80’i 
Amerika olmak üzere organik paketlenmiş meyveler 
12 ay boyunca yurt dışındaki marketlerden tedarik 
edilebiliyor” diye konuştu.

Dünyaya 35 çeşit organik meyve pazarladıklarını 
dile getiren Memur, “Dünyanın 7 kıtasına 80 ülkesine 
ihracat yapıyoruz. Yaptığımız dondurulmuş organik 
meyve işi gelecekte de büyüyen bir sektör olarak önem 
arz edecek. Organik tarım, insanları kanserojen ve 
sağlığa zararlı maddelerden uzak durmasını sağlayan en 
büyük velinimettir” dedi.

“DONDURULMUŞ MEYVE İHRACATINDA 
PAYIMIZ %75”
2018 yılında Türkiye’nin dondurulmuş meyve ihracatının 
yüzde 75’ini firmalarının yaptığını belirten Memur, 
“Mapeks her sene portföyüne yeni bir ürün ve yeni bir 
pazar araştırıyor. Her sene meyve ihracatının üstüne 
ekleyerek, büyüyerek gelişiyor. Büyümeye ve yatırıma 
müsait bir sektördeyiz” dedi. ●

WE ARE SELLING 35 KINDS OF 
ORGANIC FRUITS TO THE WORLD
Stating that the most exported products are 
organic strawberries, Officer said, “Mapeks freezes 
and exports 30 thousand tons of fruit annually. 
Strawberry constitutes 10 thousand tons of our 
exports. Our company exports 10 thousand tons of 
total amuont of 20 thousand tons of strawberrie 
exportation in Turkey. We also export frozen cherries, 
cherries, apricots and figs. Our products are sold in 
12 thousand markets around the world. 80 percent 
of this organic packaged fruits, can be supplied to 
markets abroad for 12 months including the United 
States”.

Expressing that they market 35 kinds of organic 
fruits to the world, Mr Memur said, ‘’ We export to 7 
continents and 80 countries. Our frozen organic fruit 
business will be important as a growing sector in the 
future. Organic agriculture is the greatest welfare 
that keeps people away from carcinogenic and 
harmful substances’’.

OUR SHARE IN FROZEN FRUIT 
EXPORT IS %75
Mustafa Memur said our company exported 75 
percent of Turkey’s frozen fruit products. “Mapeks 
adds new product portfolio each year and explores 
new markets. Every year, it grows by adding up to 
its export. We are in a sector suitable for growth and 
investment. ” ●

SEZA NUR DEMİRPARMAK
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İtalya’nın Türkiye’den kestane alıp dünyaya pazarladığını vurgulayan Kurtar, “Türkiye’de 
de katma değerli üretim için projelerimiz var” dedi

‘’Italy exports Turkish chestnuts, to the world markets, we have projects for 
value-added production”

“Türk kestanesini katma değerli 
hale getireceğiz”
“Turkish chestnut will be 
a value-added product”

Kestane sektörüne 1990 yılında adım atan 
Mehmet Kurtar, 1996 yılında iki ortağıyla birlikte 
Menkur Taşımacılık Tarım Ürünleri’ni kurdu. 1997 
yılında iki ortağının da ayrılmasıyla işini aile 

şirketine dönüştürdü. 1996’dan bu yana kestane işinde 
faaliyet gösterdiklerini dile getiren Mehmet Kurtar, 
firmanın 1990'lı ve 2000'li yıllarda ağırlıklı olarak iç pazar 
ve Orta Doğu’ya ürün sattığını son yıllarda ürünlerinin 
nerdeyse tamamını Avrupa ülkelerine ihraç ettiğini ifade 
etti.

“İHRACATTA YÖNÜMÜZÜ AVRUPA’YA 
ÇEVİRDİK”
İhracatlarının yüzde 90’nını Avrupa ülkelerine, ağırlıklı 
olarak İtalya’ya yaptıklarını belirten Kurtar, “Daha önceki 
yıllarda ihracatımızı Orta Doğu’ya gerçekleştirirken bu 
pazardan neredeyse tamamen çekildik. Artık tamamen 
İtalya’ya yöneldik. İtalya, Türkiye’den kestane alıp 
dünyaya pazarlıyor. Türkiye’de de katma değerli üretim 
için önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz projeler 

Mehmet Kurtar stepped into the chestnut 
sector in 1990 and established Menkur 
Transportation Agricultural Products in 1996 
with his two partners. In 1997, he turned his 

business into a family business. The company have 
been operating in the chestnut business since 1996, 
Mehmet Kurtar said that the company mainly sold 
products to the domestic market and some exports to 
the Middle East during 1990's and 2000's. In recent 
years it has exported almost all of its production to 
European countries.

“WE TURNED OUR DIRECTION TO 
EUROPE IN EXPORT’’
Stating that they export 90 percent of their exports 
to European countries and mainly to Italy, Kurtar said, 
‘’In the previous years, we have almost completely 
withdrawn from this market while exporting to the 
Middle East. We have now turned to Italy completely. 
Italy, imports chestnut from Turkey and exports all the 

Kestanede hijyenik bir sistemle çalıştıklarını vurgulayan Kurtar, “Ürünü hiçbir yere 
temas etmeden kasalardan kalibrasyon makinesine, oradan da ambalaj için soğuk 
hava deposuna aktarıyoruz. Soğuk havada dinlendikten sonra silme, ayıklama ve 
paketleme zinciriyle hijyen sağlıyoruz” diye konuştu.

Kurtar says; “We have changed the system, transferring the product from the crates to 
the calibration machine without any contacts to nowhere. And from there to the cold 
storage for packaging. After resting in cold weather, we provide hygiene with wiping, 
sorting and packing chain”.

var” şeklinde konuştu. Kızının şirketin dış ticaret 
departmanında görev yaptığını söyleyen Kurtar, “Oğlum, 
yurtdışından döndükten sonra sektörün mutfağında 
pişirip, sonrasında üst kademeye taşımayı planlıyorum” 
ifadelerini kullandı. Şirketin faaliyet alanlarından 
bahseden Kurtar, “Şirketin ilk yıllarında yaklaşık 10 yıl 
kiraz, kekik ve kestane ürettik. Fakat kiraz piyasasından 
neredeyse tamamen çekildik. Doğal kekik azalınca 
kültürel kekik üretmek istemedik ve kekik piyasasından 
da çekildik. Tamamen kestane endeksli çalışıyorum 
çünkü bu işin mutfağından geliyorum” dedi.

“KESTANEYİ HİJYENİK HALE GETİRDİK”
İtalyanların Türkiye’den aldıkları kestaneyi katma 
değerli hale getirerek daha fazla kazanç sağladıklarını 
ifade eden Kurtar, “Kestanenin Türkiye’de de katma 
değerli hale getirilmesi için planlarımız var. Uzun yıllardır 
kestanenin katma değerli hale getirilmesi için çalışmalar 
yapıyoruz. 

Geçmişte üreticiden gelen kestane doğrudan yere 
dökülüyordu ve hijyenik değildi. Bunların sistemini 
değiştirdik, ürünü hiçbir yere temas etmeden 
kasalardan kalibrasyon makinesine, oradan da ambalaj 
için soğuk hava deposuna aktarıyoruz. Soğuk havada 
dinlendikten sonra silme, ayıklama ve paketleme 
zinciriyle hijyen sağlıyoruz. İtalyanlar Türk kestanesini 
katma değerli hale getirerek dünyaya pazarlıyor. Biz de 
katma değerli ürün için ciddi yatırımlar yapmalıyız. Bu 
konuda ileriye dönük hedeflerimiz ve planlarımız var” 
diye konuştu.

“KESTANE KÜÇÜK REKOLTE YÜKSEK”
Kestane rekoltesinin bu sezon yüksek olduğunu 
vurgulayan Kurtar, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 
yılında yağışların az olması nedeniyle ürün kalitesi ve 
kalibresi düşük olacak. Geçtiğimiz yıllarda kestanede 1 
kilogramda ortalama 60-65 kalibre ürün elde edilirken, 
bu yıl ise daha çok 70-80 kalibre yani küçük boy 
kestane piyasaya sunulacak.” ●

Menkur GıdaÜyelerden Haberler

markets around the world. Turkey also has projects 
for value-added production which will take place 
in the coming years”. Saying that his daughter has 
been working in the foreign trade department of the 
company Kurtar stated: ‘’My son, will be joining us 
shortly after he finishes his studies. As an old saying 
I will be in the kitchen of the company and we will 
be planning to move it to the upper levels”. Referring 
to the company’s fields of activity, Kurtar said: We 
produced cherries, thyme and chestnuts in the first 
years of the company for about 10 years. But lately 
we almost withdrew from the cherry market. When 
natural thyme decreased, we did not want to produce 
cultural thyme and we also quit producing the thyme. 
I work in a completely chestnut index because I come 
from the center of this business. ”

“WE HAVE MADE THE CHESTNUT 
HYGIENIC”
Italians import chestnut from Turkey and turn the 
product into a more profitable, value-added product to 
export. Kurtar said: “We have our plans in order to make 
value-added chestnut in Turkey. For many years, we 
have been working to make this a reality. In the past, 
chestnuts from the producer were poured directly on 
the ground and were unhygienic. We have changed the 
system, transferring the product from the crates to the 
calibration machine without any contacts to nowhere. 
And from there to the cold storage for packaging. 
After resting in cold weather, we provide hygiene with 
wiping, sorting and packing chain. Italians make Turkish 
chestnuts value-added and market them to the world. 
We should also make serious investments for value-
added products. We have future goals and plans in this 
regard..

“CHESTNUT IS SMALL BUT HAS HIGH 
YIELD”
Kurtar continued: ‘’Chestnut yield is high this season. In 
2019, product quality and caliber will be low due to low 
rainfall. In recent years, average 60-65 caliber product 
is obtained in 1 kilogram of chestnut, and this year more 
70-80 caliber small chestnut will be introduced to the 
market. ” ●
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Mustafa Akçay, uygunsuz hava şartlarından etkilenmesi nedeniyle kurutulmuş domatesin 
riskli bir ürün olduğunu söyledi

Mustafa Akçay says that dried tomatoes are risky products due to the adverse weather 
conditions.

“Kuru domatesten alternatiflere 
yöneliyoruz”
“We wend our way to the alternatives 
from dried tomato”

Kuruldukları ilk 2 yıl boyunca fason olarak 
ürettikleri kuru domatesi ihraç eden Nilbatu 
Gıda’nın ortaklarından Mustafa Akçay, 2006 
yılında Kemalpaşa Bağyurdu’nda fabrikalarını 

inşa ettiklerini söyledi. Tarımsal üretim sektörüne 
girmeden önce sektör hakkında deneyimlerinin 
olmadığının altını çizen Akçay, güneşte kurutulmuş 
domatesle bu sektöre girdiklerini ve sonradan 
alternatif ürünlere de yöneldiklerini ifade etti. Akçay, 
güneşte kurutulmuş domatese alternatif olarak fırında 
kurutulmuş ürünler, konserve turşular, ezmeler ve sos 
grupları ürettiklerini de belirtti.

“EN BÜYÜK PAZARIMIZ ABD”
Firmanın ilk yıllarından beri en büyük pazarlarının 
ABD olduğunu belirten Akçay, “Uluslararası fuarlara 
katıldıkça dış pazarlarımız genişledi. En büyük pazarımız 
olan ABD’nin yanı sıra, başta İtalya ve İngiltere 
olmak üzere Avrupa ülkelerine yöneldik. Pazarlarımız 
arasında Uzakdoğu, Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya 
ve Kanada da bulunuyor. Fuarlara katıldıkça dış 
pazarlarımızı genişletiyoruz” dedi.

Mustafa Akçay, one of the partners of Nilbatu 
Gıda, who exported dry tomatoes that they 
contracted during the first two years of 
their establishment, said that they built 

their factories in Kemalpaşa Bağyurdu in 2006. Akçay 
underlined that they did not have any experience about 
the sector before entering the agricultural production. 
Akçay, stated that they entered this sector with sun 
dried tomatoes and later turned to alternative products. 
He said, sun dried tomatoes as an alternative to oven-
dried products, canned pickles, pastes and sauce groups, 
.

“OUR BIGGEST MARKET IS UNITED 
STATES OF AMERICA ”
Akçay stated that United States was being their biggest 
market from the first years of the company.Akçay;“ Our 
foreign markets were expanded as we were  participated 
to international shows. Besides our biggest market 
United States, we were tend  to European markets , 
mainly to Italy and United Kingdom. Also the Far Eastern 

Önümüzdeki dönemde alternatif ürünlere yöneleceklerini söyleyen Akçay, 
“Kurutulmuş domatesin ihracatımızdaki payı çok yüksek, ancak katma değerli ürünlere 
yönelmek istiyoruz” dedi.

Akçay stated that,they will tend to alternative products on the forthcoming period.
Akçay:” On our export dried tomato has a very higher share, but we would like to extend 
our range to more value added products.”

“BU YIL DOMATES REKOLTESİ YÜKSEK”
Geçen sezon, olumsuz hava şartlarından dolayı 
rekoltenin düşük olduğunu kaydeden Akçay, “Bu 
sene olumlu hava şartları üreticiyi memnun etti. 
Temmuz ayından 15 Eylül’e kadar olan sürede yağmur 
yağmaması rekolteyi yükseltti” diye konuştu. Kuru 
domates fiyatlarının ucuzladığını ifade eden Akçay, 
“Türkiye geneline baktığımızda yaklaşık 20 bin ton 
civarında kurutulmuş domates üretildi. Yaklaşık 15 kilo 
taze domatesten, 1 kilo güneşte kurutulmuş domates 
elde ediliyor” diye konuştu.

“KURUTULMUŞ DOMATES TÜKETİMİ 
HER YIL ARTIYOR”
Güneşte Kurutulmuş domateste pazarın doygunluğa 
ulaştığını belirten Akçay, “Alternatif ürünlere yönelmek 
istiyoruz. Fırında kurutulmuş domates, tüketicinin 
mutfakta kullanmadığı endüstriyel bir ürün. Hazır Gıda 
üreten fabrikalar taze domates yerine kurutulmuş, 
fırında yarı kurutulmuş, dondurulmuş halde ürün aldığı 
için her sene kurutulmuş domates tüketimi artıyor. Biz 
de firma olarak taze domatese alternatif olan fırında 
katkısız kurutulmuş domates üretimine kanalize olduk” 
ifadelerinde bulundu.

Turşunun da endüstriyel pazarlara hitap ettiğini 
söyleyen Akçay, “Turşu, kar marjı oldukça düşük ve 
üretim hacmi yüksek, çok fazla makine yatırımına 
ihtiyaç duyulmayan bir ürün olduğu için talep 
geldikçe üretimini yapıyoruz” dedi. Her yıl ihracat 
miktarlarını artırdıklarını belirten Akçay, “Kurutulmuş 
domatesin ihracatımızdaki payı çok yüksek ancak 
katma değerli ürünlere yönelmek istiyoruz. Çünkü 
güneşte kurutulmuş domates, hava şartlarından 
etkilenmesi nedeniyle üretim planlaması tam anlamıyla 
yapılamayan riskli bir ürün” açıklamalarında bulundu. ●

Nilbatu GıdaÜyelerden Haberler
markets, Singapore, New Zealand, Australia and Canada 
were taking place among our markets. While exhibiting at 
shows, we are extending our markets.”

“THIS YEAR WE HAVE A HIGH TOMATO 
HARVEST”
Last season, Akçay said the yield was low due to adverse 
weather conditions. The rainfall from July to September 
15 increased the yield”. Dried tomatoes had cheaper 
price. Turkey, has approximately 20 thousand tons of 
dried tomatoes production overall. Approximately 1 kilo 
of sun-dried tomatoes are obtained from 15 kilos of fresh 
tomatoes”

“DRIED TOMATO CONSUMPTION 
INCREASES EVERY YEAR ”
Akçay stated that the market saturated on sundried 
tomatoes, ”We would like tending to alternative products. 
The consumer isn’t using oven dried tomato because 
of being an industrial product. At the other hand the 
ready-made food manufacturing industries instead of 
fresh tomato, they are buying dried, semi-oven dried or 
frozen products. Every year dried tomato consumption 
increases. As a company, we alternatively opened a 
channel  to produce additive-free dried tomatoes.

Akçay stated that pickles were appealing to industrial 
markets. Akçay “Pickles have a low profit margin and 
high production volume, also it is doesn’t need that 
much machinary investment. We manufacture pickles 
on demand. Every year we increase our export volumes.
Akçay stated that dried tomato has a high export  share 
but, as is it is being affected by the unsuitable weather 
conditions, it is hard to plan the production and it is a 
risky product. ●

KÜBRA TOPAL



Ha
sa

t v
e Ö

tes
i

AR
AL

IK 
20

19
66

ARALIK 2019
Hasat ve Ötesi

67

Treko Tarım, meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve püreleri ve meyve püre 
konsantrelerini Avrupa, Amerika, Kanada ve Güney Kore’ye ihraç ediyor

Treko Tarım,exports fruit juices, concentrated fruit juices, fruit purees, concentrated fruit 
purees to Europe, United States, Canada and South Korea

Treko, 2021’de Japonya pazarına 
açılacak
Treko will access to Japanese 
market in 2021

Türkiye’de sözleşmeli tarım modeli ile organik 
tarım yapmak üzere 2005 yılında kurulan 
Treko Tarım, Isparta Eğirdir’de kurulu 
fabrikasında meyve suyu konsantresi, meyve 

püreleri ve meyve püre konsantrelerini konvansiyonel 
ve organik olarak üretip ihraç ediyor. Ziraat, tarım, 
içecek, ithalat-ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren 
Treko, Türkiye’yi yurt dışı pazarlarında bu alanlarda 
temsil ediyor. Elma, nar, çilek, kiraz, vişne, kayısı, 
şeftali ve ayva gibi meyveleri yetiştikleri aylarda 
en taze ve olgun şekliyle toplayıp, ihraç ettiklerini 
dile getiren Treko Tarım Gıda Firması Sahibi Sedat 
Kuş, Avrupa, Amerika, Kanada ve Güney Kore’nin en 
önemli ihraç pazarları olduğunu, 2021’de Japonya 
pazarına açılmayı hedeflediklerini ifade etti.
 

“TÜRKİYE EN KALİTELİ NAR SUYUNU 
İHRAÇ EDİYOR”
Dünyada en çok tercih edilen meyve suyu 
çeşitlerinin portakal ve elma suyu olduğunu belirten 
Kuş, “Türkiye, portakal suyu konsantresinde ithalatçı 
konumda ancak elma suyu konsantresi konusunda 
iddialı bir ülke. Son 15 yıldır nar suyu ve nar suyu 
konsantresi de  talep görmeye başladı. Türkiye, nar 
suyu ihracatında İran’dan sonra ikinci ancak kalite 
bakımından birinci sırada yer alıyor” dedi.

Treko Tarım, founded in 2005 for making organic 
farming with contracted farming model, 
manufacturing and exporting conventional and 
organic fruit juice concentrates, fruit purees, and 

fruit puree concentrates at their factory in Isparta-Eğirdir.
Treko is active at agriculture, farming, drinks, export-
import sectors and respresenting Turkey in foreign 
markets. Treko Tarım owner Sedat Kuş stated that, fruits 
like apple, pomegranate, cherries, strawberries, sour 
cherries, apricots, peaches, quince were picked up in the 
write time of the year and exported in the freshest and 
mature form to Europe, United States, Canada and South 
Korea which are their most important export market. 
They are targeting to access Japanese market in 2021.    

“TURKEY EXPORTS THE BEST QUALITY 
POMEGRANATE JUICE.”
Kuş stated that , in the world, the most preferred 
fruit juices are orange and apple juices. "Turkey is on 
exporter of orange juice concentrate ,but  for apple 
juice concentrate Turkey is very assertive country. 
Pomegranate juice and pomegranate juice concentrate 
have been in demand for the last 15 years. Turkey after 
İran, is in the  second place on pomegranate juice export 
but in the first place in quality wise.  Turkey's advantage 
of closeness to European markets for exporters is 

Sedat Kuş, ihraç edilen başlıca ürünlerin elma, nar ve vişne suyu 
konsantresi olduğunu söyledi.

Sedat Kuş stated that apple,pomegranate and sour 
cherry juice concentrates are mainly exported products.

Türkiye’nin Avrupa pazarına olan yakınlığının 
ihracatçılara avantaj sağladığını dile getiren Kuş, 
“Avrupa’nın yanı sıra son 10 yıldır Amerika’ya da ciddi 
miktarda ihracata başladık. Uzak Doğu’da da özellikle 
Güney Kore’de gelir düzeyi yüksek olduğu için elma 
suyu ve nar suyu son zamanlarda oldukça yüksek 
miktarda tüketiliyor. Şu an Avrupa, Amerika, Kanada 
ve Güney Kore bizim için çok önemli pazarlar” diye 
konuştu.

“AVRUPALILAR VE AMERİKALILAR 
MEYVE SUYUNU BENİMSEDİ”
Türk toplumunun meyve suyuna talebinin düşük 
olduğunu dile getiren Kuş, “Türkiye’de daha çok taze 
meyve tüketiliyor. Amerika ve Avrupa’nın yüzde 20’si 
kadar meyve suyu tüketiyoruz. Meyve suyu yüksek 
oranda tüketildiği için en büyük pazarlarımız; Avrupa, 
Amerika, Kanada ve Uzakdoğu” dedi.

İhraç edilen başlıca ürünlerin elma suyu konsantresi, 
nar suyu konsantresi ve vişne suyu konsantresi 
olduğunu söyleyen Kuş, “Ürünleri yarı mamul, yani 
meyve suyu konsantresi olarak sanayi ürünü olarak 
ihraç ediyoruz. İhraç edilen ülkelerde bulunan şirketler 
bunu içilebilir nitelikteki suyla sulandırarak, içerisine 
tadı dengeleyici birtakım girdiler ilave ediyor ve karton 
kutu ya da cam şişelere koyarak pazara sunuyor” diye 
konuştu.

“HAMMADDE ÜRETİMİ ARTARSA 
İHRACAT 2 KATI ARTAR”
Türkiye’de sanayi tipi meyve yeteri kadar yetişmediği 
için meyve suyu fabrikalarının kapasitelerinin yüzde 
50-55’inin kullandığını dile getiren Kuş, “Tarım projeleri 
geliştirilir, yeni plantasyonlar yapılıp sanayi tipi 
meyvenin daha fazla yetişmesi sağlanırsa ihracatımız, 
mevcut ihracatımızın en az yüzde 50’si kadar artar. 
Türkiye genelinde üretilen 60-65 bin ton elma suyu 
konsantresi ve 10-12 bin ton nar suyu konsantresi 
ihracatı 2 katına çıkar” dedi. 

2 sene sonra Japonya pazarına açılmayı 
hedeflediklerini belirten Kuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hedef pazarlarımız arasında yer alan Amerika, 
Kanada, Avrupa ve Güney Kore’ye ulaştık. Mevcut 
pazarlarımızda arz talep dengemizi sağladıktan sonra 
yeni pazarlara yönelmek ve Türk ürünlerinin kalitesini 
tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz.  Bu konuda hedef 
aldığımız ilk ülke Japonya. Önümüzdeki 2 sene 
içinde üretim kapasitelerimizi artırıp hedeflerimizi 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” ●

Treko TarımÜyelerden Haberler

a highly important advantage. , "As well as exporting 
to Europe, in the last 10 years we started to export 
significant quantities to the United States. In the Far East, 
especially in South Korea, apple juice and pomegranate 
juice have been consumed at a very high rate recently 
because of their high income level. Europe, America, 
Canada and South Korea are very important markets for 
us now. ”

“EUROPEANS AND AMERICANS WERE 
ADOPTED TO FRUIT JUICES”
Kuş stated that Turkish people’s fruit juice demand is 
low.”In Turkey fresh fruit consumed much more than 
concentrated juices. We are consuming only 20 percent 
of fruit juice consumed in the United States and Europe. 
Our biggest markets are Europe, United States, Canada 
and Far East, because in those countries fruit juice 
consumed in higher rates.” Kuş stated Mainly their export 
products were apple juice concentrate, pomegranate juice 
concentrate and sour cherry concentrate. "We export the 
juices semi-finished, meaning as fruit juice concentrate, 
as industrial product.In the exported countries, the 
companies diluting it with drinking water, adding taste-
balancing compounds and serve them to market in carton 
or glass boxes.

“IF  RAW MATERIAL PRODUCING 
İNCREASES, EXPORT QUANTITY WILL BE 
DOUBLED”
Kuş stated that, in Turkey, as industrial type fruits 
were not being produced enough, and juice factories 
are working with 50-55 percent of their capacity. ” If 
new agriculture projects will develop, new plantations 
built and providing more product of industrial fruit for 
manufacturing, our export will increase accordingly  at 
least 50 percent compare to our current export. In Turkey 
there are 60-65 thousand tons apple juice concentrate 
and 10-12 thousand tons of pomegranate juice 
concentrate is manufactured. According to the increase 
in production export quantity will also be doubled. ”Kuş 
added that they targeted  access to Japanese market in 
two years. Kuş:”We accessed to Unites States, Canada, 
Europe and South Korea which are taking place among 
our targeted markets. After balancing the supply-demand 
at our current markets; we’d like to head to new markets 
and show the quality of Turkish products to the whole 
world. Japan is our first target for this topic. We are 
planning to increase our production capacity and make 
our targets real.” ●

SEZA NUR DEMİRPARMAK
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Tukaş, dış pazarda başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Avustralya, Asya, Japonya, Afrika 
ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyor

Tukaş, exports mainly to European Union countries,United States , Australia, Asia, Japan, 
Africa, and to Middle Eastern countries as foreign markets.

Tukaş’ın 2018 ihracatı 
15,3 milyon dolar

The Export value of Tukaş is 15,3 
Million dollars for the year 2018 

Başta domates olmak üzere sebze ve meyve 
tarımına katkı sağlamanın yanı sıra geniş ürün 
yelpazesiyle uzun yıllardır gıda sektörünün öncü 
firmalarından Tukaş, 1962 yılında 5 müteşebbis 

tarafından Manisa’da kuruldu. Salça ve domates 
ürünleri, konserve, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş 
gıda ürün gruplarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi 
olan Tukaş, sektörde önemli bir paya sahip. Dış pazarda 
başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Avustralya, 
Asya, Japonya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat 
yapıldığını kaydeden Tukaş Genel Müdür Yardımcısı 
Sedat Erkul, 2018 yılında toplam 15,3 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

“ÜRETİM KAPASİTESİ 125 BİN TONA 
ULAŞTI”
2018 yılında Akhisar’daki fabrikanın devreye alınmasıyla 
birlikte, 90 bin ton olan üretim kapasitesinin yüzde 
39 artırılarak 125 bin tona çıkarıldığını söyleyen Erkul, 
“Özellikle ihracat pazarlarına yönelik turşu grubunda 
yeni ürünler ile enginar konservesi üretimlerine başlandı. 
Torbalı’daki fabrikada hazır yemek üzerine çalışma 
yapılarak yeni ambalajlarda farklı ürünlerin piyasaya 
sunulması hedefleniyor. Sos, konserve ve hazır yemek 
hatları yeni üretim binasına taşındı ve yeni hat kurulumu 

Tukaş, one of the leading companies in the food 
sector for many years with its wide range of 
products besides contributing to vegetable and 
fruit farming, especially tomatoes, was founded 

in 1962 by 5 entrepreneurs in Manisa. Tukaş, which has 
a wide product range consisting of tomato paste, tomato 
products, canned food, pickles, jams, sauces and frozen 
food products, have a significant share in the sector. 
Tukaş Executive Vice President Sedat Erkul stated that 
exports are made to EU countries, USA, Australia, Asia, 
Japan, Africa and Middle East countries in the foreign 
market.

“MANUFACTURING CAPACITY REACHED 
TO 125 THOUSAND TONS”
Erkul said that with the commissioning of the factory in 
Akhisar in 2018, the production capacity of 90 thousand 
tons was increased by 39 percent to 125 thousand 
tons. Especially in the pickle group for export markets, 
artichoke canning production was started. The factory 
in Torbalı aims to work on ready meals and introduce 
different products in new packaging. The sauce, canned 
and ready meal lines were moved to the new production 
building and production started with the installation of 
the new line. In the same building, our R&D laboratory 

Erkul, 2015 yılından 2017 yılına kadar 38 milyon, 2018 yılında da yapılmakta olan yatırımlarla 
birlikte 154 milyon, toplamda 4 yıl içinde 192 milyon TL yatırım yapıldığını belirtti.

Erkul stated that 38 million investments have been made from 2015 to 2017 and 154 million 
investments have been made in 2018, and 192 million TL in total within 4 years.

ile üretime başlandı. Aynı bina içinde Ar-Ge laboratuvarımız 
yenilenerek faaliyete geçti.  20 gram ve 40 gramlık 
reçellerde deneme üretimleri yapıldı” açıklamalarında 
bulundu.

“4 YILDA 192 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI”
Tukaş’ın iç pazarda satış faaliyetlerini geleneksel kanal, 
ulusal zincir marketler ve ev dışı tüketim kanalınca 
gerçekleştirdiğini vurgulayan Erkul, “Dış pazarda başta 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere, ABD, Avustralya, 
Asya, Japonya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat 
yapılıyor” diye konuştu.

Tukaş’ın 2017 yılında 235 milyon TL olan net satışlarının, 
2018 yılında yüzde 59 artarak 374 milyon TL olarak 
gerçekleştiğini dile getiren Erkul, “Aynı dönemde miktar 
bazında 96 bin ton üretim, 87 bin ton satış yapıldı. 2018 
yılında başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Avustralya, 
Asya, Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine 15,3 
milyon dolar ihracat gerçekleşti. Artan satışlar ve yapılan 
iyileştirmeler neticesinde Tukaş tarafından 2018 yılında 
35.6 milyon TL kar elde etti” dedi. Erkul, 2015 yılından 2017 
yılına kadar 38 milyon, teşvik belgesi kapsamında 2018 
yılında yapılmakta olan yatırımlarla birlikte 154 milyon, 
toplamda 4 yıl içinde 192 milyon TL yatırım yapıldığını 
belirtti. ●

TukaşÜyelerden Haberler

was renewed and started operations. Experiments 
were produced in 20 grams and 40 grams of jams. ”

“192 MILLION TL INVESTMENT HAD 
BEEN MADE IN 4 YEARS TIME ”
Erkul emphasized that Tukaş carries out its sales 
activities in the domestic market through traditional 
channels, national chain markets and out-of-home 
consumption channels. Erkul: ”Tukaş, exports 
mainly to European Union countries,United States 
,Australia,Asia,Japan,Africa, and to Middle Eastern 
countries as foreign markets.

Erkul stated that Tukaş's net sales, which were TL 
235 million in 2017, increased by 59 percent in 2018 
and reached TL 374 million. In 2018, USD 15.3 million 
was exported to EU countries, USA, Australia, Asia, 
Japan, African countries and Middle East countries. 
As a result of increasing sales and improvements, 
Tukaş made a profit of TL 35.6 million in 2018 ”. Erkul 
stated that 38 million investments from 2015 to 2017 
and 154 million investments made in 2018 within the 
scope of incentive certificate and 192 million TL in 
total within 4 years. ●
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Güncel Recent News

Türkiye’de üretilen meyve ve sebzelerin 
%20-25’inin hasat ve hasat sonrası 
dönemde değişik nedenlerden dolayı 
kayıp olduğu bildirilmektedir. 2018 

yılında üretilen yaklaşık 50 milyon ton meyve 
ve sebzenin yaklaşık 10-12,5 milyon tonu hasat 
ve hasat sonrası dönemde kayıp olmaktadır. 
Bu kayıp miktarı, birçok ülkenin üretiminin çok 
çok üstündedir. Her ürün hatta her 
çeşit için kayıpların nedenleri farklılık 
gösterebildiği için o ürüne özgü 
hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası 
gerekli önlemler alınarak kayıpları 
en aza indirmek hedeflenmelidir. 
Böylece üreticiden tüketiciye tüm 
zincir daha verimli çalışacağından, 
tüm paydaşların karlılığı artacak, 
ülke ekonomisine daha fazla katkısı 
olacaktır. Hasat sonrası kayıpların 
azaltılmasıyla kullanılan üretim alanı 
azalacaktır. Bu da doğal kaynakların 
ve çevrenin korunması için önemlidir. 
Ayrıca bozulan ürünler hem 
çevrenin kirletilmesinde hem de bir 
sonraki yılda yetiştirme ve hasat 
sonrası kayıpların artmasında etkili 
olabilmektedir. 

Meyve ve sebzeler hasattan önce 
çeşitli hastalık etmenleri, zararlılar 
(böcek, akar, kuş, fare vb.), ilaç, gübre 
ve büyüme düzenleyici zararları, 
yanlış kültürel işlemler, çeşitli iklim 
olayları vb. birçok nedenden dolayı 
kayba uğrar. Bunun sonucunda hem 
verim hem de kalite düşer, ürünün bir 
kısmı tüketiciye ulaşamaz. 

Dünyadaki hasat sonrası kayıpların ne 
kadar olduğu hakkında güvenilir bilgiler 
bulunmamaktadır. Çünkü kayıplar; ülkeden 
ülkeye, üründen ürüne (çeşitten çeşide) ve 
yıldan yıla büyük değişiklikler gösterebilmektedir. 
Örneğin, nar yetiştiriciliğinde hasat dönemi 
yağışın olmadığı yıllarda meyvenin çatlama oranı 
çok düşük iken yağışın olduğu yıllarda önemli 
boyutlara ulaşmaktadır. 

Hasat ve hasat sonrası dönemde çeşitli 
nedenlerden dolayı meyve ve sebzeler 
yenilebilirliğini, besin değerini kaybederek 
ve/veya tüketici tarafından beğenilmemesi 
nedeniyle kayıp olmakta veya daha düşük 
fiyatlarla gıda sanayiinde işlenmek üzere 
satılmaktadır. Meyve ve sebzelerde görülen bu 
kayıplarda fizyolojik bozukluklar önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Fizyolojik bozukluklar nedenlerine göre; 
beslenme, solunum, sıcaklık ve diğer nedenler 
ile ilgili bozukluklar olarak ayırmak mümkündür. 
Beslenme bozuklukları, hasat öncesi dönemdeki 

It is already known that the 20-25 percent 
of  fruits and vegetables grown in Turkey 
are announced to be lost in harvest and 
post-harvest for many reasons. In 2018, 

10-12 millions of 50 million tons fresh fruits and 
vegetables production were lost in harvest  and 
post-harvest process. This loss is far above the 
production of many countries. As the causes of 

the losses may vary for each product 
or even for each type, it should be 
aimed to minimize losses by taking 
the necessary pre-harvest, harvest 
and post-harvest precautions 
specific to that product.
Thus, as the whole chain from 
producer to consumer will work 
more efficiently, the profitability of 
all stakeholders will increase and 
will contribute more to the national 
economy. Reducing post-harvest 
losses will reduce the production 
area used. This is important for the 
protection of natural resources 
and the environment. In addition, 
perishable products can be effective 
both in polluting the environment and 
in increasing the losses in the next 
year after cultivation and harvest..
Fruits and vegetables include various 
disease factors before harvest, 
pests (insects, mites, birds, mice, 
etc.), pharmaceuticals, fertilizers and 
growth regulator damages, incorrect 
cultural processes, various climatic 
events and alike, for many reasons. 
As a result, both efficiency and 
quality are reduced and some of the 

product cannot reach the consumer.

There is no reliable information about the post-
harvest losses in the world. Because the losses; 
varies from country to country, product to product 
(variety) and year to year. For example, in the 
pomegranate cultivation, the harvesting period 
is very low in the absence of rainfall, while the 
cracking rate of the fruit is very low, but it reaches 
significant dimensions in the years of rainfall.

At the harvest and post-harvest period  
vegetables and fruits are lost due to losing  
edibility and nutritional value caused by different 
reasons and/or  lost  because of consumer 
dislike or sold to lower prices for being processed 
at the food industry. Physical disorders took  
an important place in the losses of fruit and 
vegetables.

It is possible to separate the pyhsical disorders 
by the reasons as nutrition, heat, respiration and 
as disorders caused by other reasons. Nutritional 
disorders occurs from the wrong nutrition of the 
plants at the pre-harvest period. Many nutritional 

Dünyadaki hasat sonrası kayıpların ne kadar olduğu hakkında güvenilir bilgiler 
bulunmamaktadır. Çünkü kayıplar; ülkeden ülkeye, üründen ürüne (çeşitten çeşide) ve 
yıldan yıla büyük değişiklikler gösterebilmektedir. 

There is no reliable information about the post-harvest losses in the world. Because the 
losses; varies from country to country, product to product (variety) and year to year.

Meyve ve Sebzelerde Hasat Sonrası Kayıplar: 

Fizyolojik Bozukluklar
Fruits and  vegetable losses after the harvest: 

Physiological Disorders
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bitkilerin yanlış beslenmesinden ileri gelmektedir. 
Beslenme ile ilgili problemlerin birçoğu, minerallerin 
toprakta bulunup bitki tarafından alınmasına rağmen 
bitki içinde dengesiz dağılmasından kaynaklanır. Bu 
bozuklar bazen hasat öncesi bazen de hasat sonrası 
dönemde belirti verir. 

En yaygın görülen bozukluklardan olan elmada acı 
benek ve domateste çiçek burnu çürüklüğü kalsiyum 
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır (Şekil 1). Kalsiyuma 
benzer şekilde bor noksanlığı da fizyolojik bozukluklara 
neden olmaktadır. Bu fizyolojik bozukluklarla 
mücadelede; üründeki ilgili besin elementi noksanlığını 
giderecek şekilde beslemenin ve diğer bakım işlerinin 
yapılması gerekir. İlgili elementin eksikliğini gidermek 
için yapraktan beslemeye önem verilmelidir. Elmada 
acı beneği çeşit, hava durumu, olgunluk, meyve iriliği ve 
verim etkilemektedir. 

Elma meyvesinin kalsiyum alımını gerileten faktörler 
örneğin sıcak ve kuru havalar acı beneği arttırır. 
Meyvenin transpirasyonunu arttıran koşullar, 
kalsiyum alımını iyileştirir. Meyveyi irileştiren koşullar 
da kalsiyumu seyrelterek konsantrasyonu azaltır. 
Meyvede özellikle kabuk altı ve çiçek ucu bölgeleri 
kalsiyumca fakirdir. 

Ayrıca meyvenin kalsiyum içeriğinin iyi olması 
hasat sonrası dayanım içinde önemli olup kayıpların 
azalmasında etkili olmaktadır. 

Solunum ile ilgili bozukluklar metabolizmanın 
bozulması sonucu görülür. Meyve ve sebzelerin uygun 
olmayan ortamda saklanması sebebiyle solunumun 
bozulması sonucu bu tür bozulmalar görülebilir. Bu 
bozukluk sebzelerde yaygın şekilde görülmektedir. 
Özellikle gaz geçirgenliği sınırlanmış ve hızlı solunum 
yapan sebzelerde gözlenir. Örneğin marul yaprağının 
sararması, karnabaharda renk bozulması, brokolinin 
sararması vb. 

Güncel Recent News
problems are caused by uneven distribution of minerals 
inside the plant, although they are present in the soil and 
taken up by the plant. These disorders show indications 
sometimes at the pre-harvest or at the pro-harvest 
period.

The most common disorders are bitter pit on apple 
and blossom end rot on tomatoes occurs from calcium 
insufficiency. (Picture 1) Boron insufficiency like calcium 
insufficiency causes physiological disorders too. While 
fighting with these physiological disorders,feeding 
and other  kinds of care should be made to fulfill the 
deficiency of the needed element of the plant.In order 
to eliminate the deficiency of the related element , leaf 
feeding has a great importance.

The variety, weather conditions, ripeness, size and yield 
doesn’t effect the bitter pit on the apple. For example, 
hot and dry weather conditions are factors which 
downgrades the calcium intake and increases the 
bitter pit on the apple. The factors which increases the 
fruit’s transpiration, improves the calcium intake. Fruit 
swelling conditions reduce the concentration by diluting 
the calcium. Specially on a fruit, the regions under the 
crust and the flower tip are poor in calcium. Additionally, 
a fruit’s good calcium content is important for  post-
harvest period strength and is effective in minimizing the 
losses .

Respiratory disorders  seen as a result of the 
metabolism disorders. Storing Fruits and vegetables in 
an improper environment leads to erraneous respiration 
and as a result, this kind of disorders became visible.
This disorder is in common in vegetables. Specially, 
the disorder could be monitored on gas permeability 
delimited and fast respirating vegetables. For example 
the yellowish color change on lettuce leaves, color 
disorder on cauliflower, yellowing on broccoli etc.

Heat disorder could be seen on many fruits and 
vegetables. It becomes visible at harvest and storage 
period, causes to significant losses.Higher heat disorder 
usually occurs on pre-harvest period, it causes sunburn 
on the product at higher temperature areas.It could 
result to significant  losses to products grown at Aegean 
area like  pomegranate, quince, tomato, fig, plum, apple, 
walnuts and etc. (Picture 2)

As each product has different heat sensitivity to heat 
disorders, usually heat above 30-32 degrees celsius 
should  give harm  to many products. To eliminate the 
heat disorder the product should be protected from the  
higher heat. Practically ,shader nets applied over trees or 
a covering material was used like kaolin clay. 
    
Low heat disorder known as chilling injury arises in the 
phase of storage of the product at temperatures above 
freezing point. Chilling injury symptoms differ from 
product to product. Chilling injury happens depending 
to the heat degree - time relationship, becomes visible 
while the product is stored for a certain period of time 
under appropriate storage temperatures. 

Products could be prevented from chilling injury if stored 
under ideal heat,proportional humidity in a controlled 
atmosphere. From time to time this injury causes to 
significant losses on stored pomegranate, lemon, 
grapefruit. (Picture 3) While shelf life of the fruit starts, 
the injury can be visualised evidently.
  
Ageing disorders happens if the product stored a very 
long time or stored at inapproppriate conditions.
The disorder happens while the product metabolism 
works faster or works a long time , characteristics of the 
disorder differs from product to product.This disorder can 
be seen on long time stored Valencia oranges. 

Şekil 3. Nar, altıntop ve limon 
meyvelerinde üşüme zararı

Picture 3. Chilling injury on 
tpomegranate, lemon and grapefruit

Üşüme zararı, sıcaklık 
derecesi – süre ilişkisine bağlı 
olarak meydana gelir, ürünün 
belli bir süre uygun depolama 

sıcaklıklarının altında 
saklanmasıyla ortaya çıkar.

Chilling injury happens due 
to the heat quantity-time 
relation and occurs with 

the storage below suitable 
warmth.

Şekil 2. Nar, domates ve elma meyvelerinde güneş zararı

Picture 2 . Heat disorder on pomegranate, tomatoes and apples

Şekil 1.  Elmada acı benek, domateste çiçek 
burnu çürüklüğü

Picture 1. Bitter pit on apple , blossom end 
rot(BER) on tomatoes
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Sıcaklık zararları birçok meyve ve sebzede görülür,. 
Hasat ve depolama döneminde ortaya çıkar, önemli 
kayıplara neden olur. Yüksek sıcaklık zararı, genellikle 
hasat öncesi dönemde ortaya çıkar, sıcaklığın yüksek 
olduğu bölgelerde ürünlerde güneş yanıklıklarına 
neden olur. Ege bölgesinde yetiştirilen nar, ayva, 
domates, incir, erik, elma, ceviz vb. ürünlerde önemli 
kayıplara neden olabilmektedir (Şekil 2). Her ürünün 
yüksek sıcaklık zararına hassasiyeti farklı olup genelde 
30-32oC’nin üstündeki sıcaklıklar birçok üründe 
zararlanmaya neden olur. Meyve ve sebzelerde güneş 
yanıklığı zararının engellenmesi için ürünün yüksek 
sıcaklıktan korunması gereklidir. Bunun için pratikte 
ağaçların üzerine gölgeleme ağları çekilmekte veya 
kaolin gibi örtücü maddeler kullanılmaktadır.

Düşük sıcaklık zararı olarak bilinen üşüme zararı, 
ürünün donma noktası üzerinde düşük sıcaklıklarda 
depolanması sürecinde ortaya çıkar. Ürünlere göre 
üşüme zararı belirtileri farklılık gösterir. Üşüme 
zararı, sıcaklık derecesi – süre ilişkisine bağlı olarak 
meydana gelir, ürünün belli bir süre uygun depolama 
sıcaklıklarının altında saklanmasıyla ortaya çıkar. 
Ürünlerin uygun sıcaklık ve oransal nemde, kontrollü 
atmosferde depolanmasıyla üşüme zararı engellenebilir. 
Depolanan nar, limon, altıntop vb. ürünlerde zaman 
zaman önemli kayıplara neden olabilmektedir (Şekil 3). 
Bu bozukluk ürünler raf ömrüne çıktığında daha belirgin 
hale gelmektedir. 

Yaşlanma bozuklukları, ürünün aşırı uzun süre veya 
uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Ürünün metabolizmasının hızlı 
veya uzun süre çalışmasıyla oluşan bu yaşlanma 
bozukluğu, ürünlere göre farklılık gösterir. Bu bozukluk 
uzun süre depolanan Valencia portakallarında görülür. 
Sapa yakın bölgede kabuk dokusu düzensiz benekler 
şeklinde çöker ve renk koyulaşır (Şekil 4). Yaşlanma 
bozukluklarını geç hasat, geç depolama, geç soğutma, 
fazla su kaybı, uygun olmayan koşullarda (yüksek 
depolama sıcaklığı, düşük oransal nem, aşırı hava 

The crust texture collapses as irregular spots and the 
color darkens In the region near the stalk . (Picture 4 )
Late harvest, late storage, late cooling, excessive 
dehydration, unappropriate storage (higher heat, low 
percentage of humidity, extreme air activity, insufficient 
ventilation) increases ageing deformations.

The fruits which the ageing (ripening) disorder are  visible, 
the taste and the quality didn’t meet the needed level.
The loss of ripening ability could be seen on pears. If the 

Güncel Recent News

Şekil 4. Portakal meyvelerinde 
yaşlanma bozukluğu

Şekil 5. Soğanlarda sürme ve 
patateste yeşillenme

Picture 5. Sprouting on onions & 
Green color on potatoes

Picture 4.  Ageing disorder on oranges

hareketi, havalandırmanın yeterli olmaması) depolama 
artırır. Olgunlaşma bozukluğu görülen ürünlerde tat 
ve kalite istenilen düzeyde oluşmamıştır.  Olgunlaşma 
yeteneğinin kaybı armutlarda görülür. Ürünler uygun 
zamanda hasat edilmemişse depoda uzun süre 
bekletilse bile iyi bir tat alamaz. Bunun için armutların 
uygun zamanda hasat edilmesi çok önemlidir. 

İstenmeyen fiziksel gelişmeler; sebzelerde sürme 
(filizlenme), uzama-gelişme, kök oluşumu, tohum şişmesi 
ve çatlama, yeşillenme, kartlaşma ve şekil bozulması 
şeklinde görülür. Sonuçta ürünün görünümü bozulur, 
doku gevşer ve kalite düşer. 

Bu bozukluklar sebzelerde büyük boyutlu kayıplara 
neden olur. Bozuklukların oluşumu ortam koşulları ile 
ilişkilidir. Soğuk depolamada soğan aynı sıcaklıkta 
(< 3.0ºC) tutulur, sıcaklık oynamaları soğanın 
tatlanmasına neden olur, dormansiyi kırar ve filizlenme 
başlar (Şekil 5), soğanda aşırı yüksek ortam nemi 
köklenmeyi uyarır. Patateste özellikle yeterince olgun 
olmayan yumrularda fazla ışık düşen koşullarda, klorofil 
oluşarak yeşillenirler (Şekil 5). Bu renk aynı zamanda 
zehirli bir alkaloid olan “Solanin” oluşumunun bir 
göstergesidir. Yeşillenme derecesi, ışık yoğunluğu ve 
süresi ile doğrudan ilgili olup, ışık yoğunluğu arttıkça da 
etki doku içinde daha derinlere işler ve yeşillenen doku 
kalınlığı artar. 

Kimyasal madde zararı depolanan ürünlerde önemli 
kayıplara neden olmaktadır. Bu bozukluklar; düşük 
oksijen, yüksek karbondioksit, kükürt dioksit, amonyak 
vb. gazlardan ileri gelmektedir. Kontrollü atmosfer 
depolarda muhafaza edilen ürünlerde ortamın bileşiminin 
doğru seçilmemesi durumunda yüksek CO2 ve düşük 
O2 üründe zararlanmalara neden olabilmektedir. Üzüm 
depolanmasında kullanılan kükürt dioksit petlerinden 
salınımın hızlı olması ambalaj içinde kükürt dioksit 
konsantrasyonu arttırarak üzüm tanelerinin sap 
kısmında girerek renk değişimlerine, ağarmalara neden 
olmaktadır. Bu zararın görüldüğü üzüm tanelerinin 
görünüş, tat ve dokusu bozulmaktadır. Amonyak, lentisel 
vb. açıklıklardan girerek açık-koyu kahverengi lekeler 
yapar. Kırmızı yüzeylerde lekeler önce mavi-mor, sonra 
siyah olur. Amonyak kaçağı durumunda soğutucu 
sistem durdurulur ve oda hemen havalandırılır. 

Meyve ve sebzelerde görülen hasat sonrası kayıplar 
hasat, depolama, raf ömrü sonrası ortaya çıkmaktadır. 
Bu kayıpların engellenmesinde hasat öncesi, hasat ve 
hasat sonrası süreçlerde yapılan işlemler büyük önem 
taşımaktadır. Hasat sonrası kayıpların azaltılmasında 
çeşit seçimi, bahçe tesisi, besleme (özellikle kalsiyum 
gübrelemesi), hasat, depolama koşullarının uygun 
seçilmesi vb. birçok faktör etkili olduğundan tüm sürecin 
her tür için uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Tüm 
üretim zinciri iyi tarım, iyi depolama uygulamalarıyla 
doğru bir şekilde yönetilerek kayıp oranlarında önemli 
azalışlar sağlanacaktır. Bu durum üretim maliyetlerini 
azaltarak, ürün kalitesini ve pazarlanabilir meyve 
miktarını arttırarak tüm tarafların sürdürülebilir bir üretim 
yapmasına katkılar sağlayacaktır. ●

products are not being harvested at the appropriate time, 
even they were being stored at a warehouse for a long  
time, could not gain a good taste. It is important to harvest 
the pears at the appropriate time frame.
Undesired physical deformities were visualised as, 
sprouting on vegetables,elongation-expansion, root 
formation, seed swelling and cracking, greenish color 
turns, overgrowing and shape deformity. As a result ,the 
appearance of the product deteriorates, tissues become 
loose and quality drops down. The formation of deformities 
are related to  conditions of the environment. On cold 
storage, onion storead at the same degree (<  3.0ºC), 
heat changes causes the onion to  sweeten, breaks the 
dormancy and the sprouting begins. (Picture 5), extremely 
high environment humidity stimulates rooting on onions. 
Chlorophyll is greened in potatoes, especially in the case 
of insufficient mature tubers..(Picture 5). This color is also 
indicative of the formation of a solanin, a toxic alkaloid. The 
degree of greening is directly related to light intensity and 
duration, and as the light intensity increases, the effect 
penetrates deeper within the tissue and the greened tissue 
thickness increases.  

Chemical agent deformations causes important losses on 
stored products. These deformations;
happens from low oxygen ,high carbondioxide, sulphur 
dioxide, ammoniac and gases etc. .If the environmental 
composition is not being chosen skilfully for stored 
products at  controlled atmosphere warehouse , higher  
CO2 and lower O2, will cause damages to the product.
A faster emmission of the sulphur dioxide pets which 
used for grape storage will increase the sulphur dioxide 
concentration inside the packaging and  enters to the stem 
part of of the grains and causes to color changes and 
bleaching.

The grape grains which the disorder were seen ,the look, 
taste and texture of the grains were deteoriated.Ammoniac 
will enter from the gaps and lenticel and causes to light/
dark brown spots on the surface. On a red surface those 
spots first  looks like in a blue -purple color ,then return to 
black.In case of  an  ammoniac leakage,the cooling system 
must shut down and then the room ventilated with fresh 
air.

The losses  at the pro-harvest phase, happens after 
harvest, storage and shelf life. The procedures which 
made at pre-harvest, harvest and pro-harvest phases 
are having a great importance for stopping these losses. 
For reducing the losses at the pro-harvest phase, variety 
selection, garden establishment, feeding(specially calcium 
fertilisation), harvest,appropriate storage conditions and as 
too many parameters were effective ,all the stages has to 
be done optimally for each species .

If the entire manufacturing chain will be managed correctly 
using good agriculture and good storage practices, a 
significant decrease on the losses rate can be obtained. 
These circumstances, will lower the production costs and 
by increasing the product quality and marketable fruit 
amount, it will make a significant  contribution to all parties 
for sustainable production. ●
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Röportaj InterviewOne Member, One Hobby

Murat ve Selim Özgörkey’in otomobil tutkularından doğan ve bugün 
dünya otomobil tarihine ışık tutan bir klasik otomobil müzesi…

Born from automobile passion of Murat and Selim Özgörkey, a classic automobile 
museum, sets light to world automobile history today.

KEY Museum, antik çağların en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Efes Antik 
Kenti ile aynı rota üzerinde konumlanıyor. Ayrıca on yılı aşkın süredir kazı çalışmaları 
devam eden Metropolis Antik Kenti, müzenin konumlandığı Torbalı’ya 10 km mesafede 
yer alıyor. 

KEY Museum, was born from automobile passion of Murat and Selim Özgörkey, a 
classic automobile museum, sets light to world automobile history today.… Recent 
Newsly, naming as the wonderland of classical automobiles will be more accurate.

KEY Museum

KEY Museum, Murat ve Selim Özgörkey’in 
otomobil tutkularından doğan ve bugün dünya 
otomobil tarihine ışık tutan bir klasik otomobil 
müzesi… Aslında klasik otomobillerin harikalar 

diyarı demek daha doğru olur. “Koleksiyonerliğin 
çocukluk yıllarımızdan itibaren kardeşim ve benim için bir 
tutku olduğunu söyleyebilirim. İlkokul yıllarında plastik 
modeller yapardım, kibrit kutusu koleksiyonum da 
vardı. 1995 yılında yeniden model otomobil toplamaya 
başladım ve bu kez bu hobimi koleksiyonerliğe taşıdım. 

Selim de otomobillere çok meraklıydı. Borusan 
Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisi olarak hizmet vermeye 
başladıktan sonra showroom’umuzda sergilemek üzere 
iki-üç klasik otomobili yenileme fikriyle gelmişti. İşte 
bu tutkumuz bugünkü KEY Museum’un temellerinin 
atılmasında öncü oldu. 

2001 yılından itibaren KEY Museum’da yer alan 
koleksiyonlarımızı biriktirmeye başladık ve hergün daha 
da büyüyen bir koleksiyona imza attık” diyen Murat 
Özgörkey, çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olmanın 
coşkusu ile müzeyi anlatıyor. 

1886 yılında üretilen ilk otomobilden 
bugüne otomobil dünyasının 
demirbaşları olan Mercedes, 
BMW, Porsche, Cadillac, 
Ford gibi markaların ilk modellerinin 
günümüze kadarki yolculuklarını 
2015 yılında İzmir’de açılan bu 
müzede görmek mümkün. 
7 bin metrekarelik alan üzerine 
kurulu müzede 75 otomobil, 50 
motosiklet ve birçok otomobil 
aksesuarı sergileniyor. 

Motosiklet tutkunları için 19. yüzyıl 
sonlarından itibaren tasarlanmış 
farklı modeller, benzin istasyonlarının 
orijinal ekipmanları, klasik otomobil 
temalı eşarplar,2 bin 550 adet model 
otomobil ve 
2. Dünya Savaşı öncesinin en prestijli otomobil 

Murat Özgörkey: “I can say that collecting was 
a passion for me and for my brother starting 
from our childhood years. In my primary 
school years I was building plastic models 

and also had a matchbox collection. I started to collect 
model automobiles but this time my hobby shifted to be 
a collecter. 

Selim also was highly intrested in automobiles.
While we started to serve as Borusan Authorized 
Dealer and Maintenance company , he came with the 
idea of renovating and exhibiting two-three classical 
automobiles at our showroom.That passion leads us to 
lay the foundations of today’s Key Museum. Since 2001 
we started gettering the automobiles which were located 
at the Key Museum right now and succeeded to  put our 
signature on an ever growing collection .” 

Murat Özgörkey tells us the museum with the 
enthusiasm of putting his childhood dream into reality.

In the museum which opened in 2015, it is possible to 
see  from the first manufactured automobile in 1886, 
to the models of today’s automobile world’s fameous 

brands like Mercedes, BMW, Porsche, 
Cadillac and their journey to the present. 
At the museum which built on 7000 sqm 
area, 75 automobiles, 50 motorcycles 
and a lot of automobile accessories were 
exhibited. For motorcycle enthusiasts, 
different motorcycle models designed 
beginning at the end of 19th century, 
original equipments of gas stations, 
classical automobile themed scarfs, 2500 
model cars and mascots can be seen in 
the exhibition. Pre-second world war‘s 
prestigious automobile accessories, took 
their place at KEY Museum and a trip to 
the past starts that way.

Murat Özgörkey indicates the importance 
of KEY Museum comparing with their 
compatitors both in Turkey and in 

the world said that ”Both the content size and the 

Bir Üye, Bir Hobi

Otomobil dünyasının görkemli hikâyesi; 
Spectacular story of automobile world; 

1995 yılında yeniden 
model otomobil 

toplamaya başladım 
ve bu kez bu hobimi 

koleksiyonerliğe taşıdım.
 

I started collecting 
model automobiles in 
1995 and this time I 

carried my hobby to be a 
collector

SEDA GÖK
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Röportaj Interview

aksesuarları olan maskotlar, KEY Museum’da yerini 
alıyor ve geçmişe muhteşem bir yolculuk da böylece 
başlamış oluyor.

“KEY Museum’un hem içerik hem de sergi alanı 
büyüklüğüyle dünyada benzeri olmayan bir müze 
olduğunu söyleyebilirim. Burada, bir koleksiyonda 
mutlaka olması gereken, dünya tarihinde yer etmiş 
modelleri sergilemeye özen gösterdik. Müzede yer 
alan her eserin yaratıcı bir şekilde sunulmasına önem 
verdik. KEY Museum, sadece otomobil tutkunları için 
değil, dünya tarihini otomobil dünyası üzerinden izlemek 
isteyenler için de bir çekim merkezi olacak. Bugünün 
çocukları ve gençleri müzemizde hiç tanımadıkları 
modelleri görebilecekler. Ayrıca müzemizde her 
detayın orijinalliğini koruması ve eskisinden daha iyi 
konumda olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 
Tüm bu detaylı çalışmalar, müzemizi farklı kılmak hem 
ülkemizdeki hem de dünyadaki koleksiyonerlere yeni 
ufuklar sunmak bilinciyle devam edecek” diyen Murat 
Özgörkey, müzenin Türkiye ve dünya müzeciliği için 
önemini de bu şekilde aktarıyor. 

Müzede sergilenen otomobillerin renovasyonları için çok 
ciddi bir emek harcanıyor. “Nuts and bolts renovation” 
denilen bu yöntemde bir otomobil en küçük vidasına ve 
somununa kadar sökülüp yenileniyor ve ilk günkü haline 
getiriliyor. Bu son derece masraflı ve uzmanlık isteyen bir 
yöntem olduğu için dünyada çok fazla kullanılmıyor. 

Zaten KEY Museum’u dünyadaki örneklerinden ayıran 
önemli özelliklerden biri de bu. KEY Museum Ege 
Bölgesi’nin turizm potansiyeli düşünüldüğünde bölgeye 
önemli bir katma değer de yaratıyor. Müzenin İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’na 30 km uzaklıkta olması 
havalimanından 20-25 dakika, İzmir’den ise 30 dakika 
gibi kısa bir sürede ulaşılması önemli bir avantaj yaratıyor.  
Çeşme’ye yalnızca 1 saat uzaklıkta bulunan KEY 
Museum’ı, aynı zamanda Bodrum, Marmaris, Kuşadası 
gibi tatil yörelerine gidenler de yollarını uzatmadan 
ziyaret ederek, asla hafızalarından silinmeyecek 
mükemmel birkaç saat geçirebilirler. 

KEY Museum, antik çağların en önemli yerleşim 
merkezlerinden biri olan Efes Antik Kenti ile aynı rota 
üzerinde konumlanıyor. Ayrıca on yılı aşkın süredir 
kazı çalışmaları devam eden Metropolis Antik Kenti, 
müzenin konumlandığı Torbalı’ya 10 km mesafede yer 
alıyor. Müzenin tarihi ve merkezi konumuyla, başta yerli 
turist ve akabinde yabancı turistler, dünyada önemi 
ve takipçileri gittikçe artan klasik otomobil tutkunları, 
dernekleri ve kulüplerinin de rotasına gireceği şüphesiz. 
Zaten açıldığından beri yurt dışından çeşitli otomobil 
kulüplerinin üyeleri tarafından ziyaret ediliyor ve çok 
beğeniliyor. 

Giriş ücreti Tam; 30 TL, indirimli; 15 TL olan KEY Museum, 
Pazartesi ve Salı hariç olmak üzere haftanın beş günü 
saat 10.00 ile 17.00 arasında açık. ●

massiveness of the exhibition space, Key Museum is a 
one of kind museum in the world.We showed attention 
to exhibit histories worldwide renowned models, which 
necessarily have to be in a collection. In the museum 
, we’d  insisted  to present each piece creatively with 
ultimate care. KEY Museum, will be a center of attraction 
not only for automobile lovers, but also for audience 
whom would like to track the world history through 
the world of automobiles. The youngsters and kids 
of today could see models which were unknown to 
them in our museum. In addition, we continue working 
in our museum to protect the authenticity of each 
detail and for having them being in a better state then 
before. All  these detailed works, will continue both with 
consciousness to present new horizons to collectors in 
the world, and to make our museum different .”

A serious effort made for the renovation of the exhibited 
automobiles. In the technique called “Nuts and Bolts 
Renovation“ , an automobile dismantaled to its smallest 
bolts and nuts, renovated and brought to its first day 
state. The reason this technique is being very expensive 
and requires expertise, it is not frequantly used in the 
world. As a matter of fact, this is one of the important 
features which separates KEY Museum from its 
counterparts in the world.

While the tourism potential of Aegean region comes to 
mind, KEY Museum also adds value to the region.
Museum is 30 km far from Adnan Menderes Airport 
and it takes 20-25 minutes drive from the airport . It is 
also an advantage comming within in a short time like 
30 minutes to the museum from Izmir. People visiting 
holiday destinations like Bodrum, Marmaris, Kuşadası 
and other places could visit KEY Museum which is only 
1 hour away from Çeşme. Without losing extra time, 
extending their voyage they could spend couple of hours 
which will never fade out from their memories.

The KEY Museum is located on the same route as the 
ancient city of Ephesus, one of the most important 
settlements of ancient times. Furthermore, the 
Metropolis Antique City, which has been excavating for 
more than a decade, is located 10 km from Torbalı, where 
the museum is located. The Museum, with its centered 
location and its history ,will be enter to the route of 
local tourists,then afterwards foreign tourists ,classical 
automobile enthusiasts ,classical automobile clubs 
and associations which the importance and followers 
increases in the world, without any doubt . Since its 
opening, it has been visited and admired by members of 
various automobile clubs from abroad.
Entrance fee Adult:30 TL, Discounted:15 TL; The KEY 
Museum is open five days a week between 10.00 and 
17.00 except Monday and Tuesday. ●

Bir Üye, Bir Hobi One Member, One Hobby
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Güncel

Türkiye'de üretimi hızla yaygınlaşan ve halk arasında Ejder Meyvesi olarak bilinen 
Pitaya üretimi için İzmir Torbalı’da deneme serası kuran üretici Semih Elmas, siparişlere 
yetişebilmek için sera alanını büyütmeyi hedefliyor.

Semih Elmas, whom is the manufacturer of Turkey's rapidly spreading fruit of Pitaya, 
which is known as 'Dragon Fruit' amoung the poeple; is planning to increase his 
greenhouse capacity located in Torbalı İzmir, in order to coop with the demand.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu tarafından Torbalı’da ejder meyvesi 
üretimi gerçekleştiren Semih Elmas’ın serasını 
ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Yaş 

meyve sebze sektörü için 
katma değerli üretimin çok 
önemli olduğuna değinen 
Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Hayrettin 
Uçak, bu tür meyvelerin 
üretime kazandırılıp üretiminin 
artırılarak ihracatının 
gerçekleşmesini ve ürün 
çeşitliliğimizin artmasını 
temenni ettiğini ifade etti.
 
Yaptığı denemeyle ejder 
meyvesinin Ege Bölgesi'nde 
de yetiştirebileceğini 
gösteren üretici Semih 
Elmas ise, İngiltere'de 
yaşayan bir arkadaşının 
tavsiyesi üzerine ismini ilk kez duyduğu ejder meyvesini 
araştırmaya başladığını, ürünün tatmin edici piyasa fiyatı 
ve yetiştirme kolaylığı nedeniyle diğer üreticilerin de 
dikkatini çektiğini kaydetti. Elmas ayrıca yurtdışından 
da talep almaya başladığını ve yakın zamanda ihracata 
başlayacaklarını belirtti. ●

Türkiye’ye 2018 yılında 831 milyon dolar döviz 
kazandıran ve 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon 
dolar ihracat hedefi koyan Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği tarafından, üyelerin 

sorunlarını yerinde tesbit edip taleplerine hızlı çözümler 
geliştirmek amacıyla kurulan Üye İlişkileri Timi 2019 
yılının ikinci yarısında üye ziyaretlerine hız kesmeden 
devam etti.

Üye İlişkileri Timi kasım ayı üye ziyaretlerinde üyelere 
hediye edilen ülkemizin kurucu önderi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Memleket İşlerinde Millet İşlerinde, 
gerçek işlerde duyguya, hatıra, kardeşliğe ve dostluğa 
bakılmaz” mesajının yer aldığı tablo üyeler tarafından 
beğeni ile karşılandı.

Konu ile ilgili Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılı 
başından itibaren, 637 üyenin ziyaret edildiğinin, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere aşıladığı ilkeler 
ışığında ve ülkemiz menfaatleri doğrultusunda 
çalışmalarına devam ettiklerinin de altını çizerek, 
üyelerine 2020 yılında başarılı bir yıl geçirmelerini 
temenni etti.

Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters 
Association which exported 831 million dollars 
worth of pruducts and set a $1 billion 50 
million export target for 2019, established 

Members Relation Team, to determine the problems on 
site and to develop rapid solutions to its members on 
request; continued uninterrupted visits to the members 
in second half of 2019.

Mustafa Kemal Atatürk's “Homeland affairs, national 
affairs, in real affairs there is no consideration of; 
emotions, memories, brotherhood and friendship” 
message was welcomed by the members. Regarding 
the issue, Hayrettin Uçak, Chairman of the Board 
of Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters 
Association, underlined that they continued their 
activities in the light of the principles of Mustafa Kemal 
Atatürk, and 637 members has been visited in 2019 
and he wished the members to have a successful year 
in 2020.

Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters 
Association Board of Directors visited and 
inspected the greenhouses of Semih Elmas, who 
is producing 'Dragon Fruit' in Torbalı. Stating that 

value added production is very 
important for the fresh fruit and 
vegetable sector, Aegean Fresh 
Fruit and Vegetable Exporters 
Association Chairman Hayrettin 
Uçak said that he hoped this 
kind of fruit would be produced 
in the region and that would help 
increasing the variety of our 
exported products.

Producer Semih Elmas, whom 
he prooved that the dragon 
fruit can be grow in the Aegean 
Region, stated that he started 
to research about production 
of the dragon fruit by the 
recommendation of a friend who 
lives in England. Satisfactory 

market price and easiness of cultivation is the reason 
why Drago Fruit attracted the attention of other 
producers. Elmas also mentioned that thay are receiving 
demands from abroad and eventually they will start to 
export soon. ●

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği’nden İzmir’deki ilk Ejder Meyvesi 
Üreticisine Yerinde Ziyaret

On-Site Visit from Aegean Fresh 
Fruit and Vegetable Exporters 
Assaciation on to the first Dragon 
Fruit Producer in Izmir

Ege Fresh Fruit and Vegetable Exporters 
Association Member Relations Team continues 
to visit members

Recent News

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Üye İlişkileri Timi üye ziyaretlerine devam ediyor
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Fair Fair

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve pazarındaki en büyük buluşma noktası olan Interfresh 
Eurasia Yaş Sebze ve Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı 16-19 Ekim 2019 
tarihleri arasında, Antalya Anfaş Fuar Merkezinde gerçekleşti. 

Interfresh Eurasia Fresh Vegetable and Fruit, Storage, Packaging and Logistics 
Exhibition which is Turkey’s biggest meeting point of fresh vegetables and fruit market, 
was realized in 16-19 September 2019, ANFAŞ Antalya Expo Center. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, 
T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ve kalkınma 
ajanslarının destekleri ile 34 ülkeden yurtdışı 

alım heyeti getirmeyi başaran Interfresh Eurasia, 2020 
hazırlıklarına şimdiden başladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu fuarın açılışında yaptığı 
konuşmada, Antalya’nın kadim bir tarım şehri olduğunu 
ve Türkiye’nin yaş sebze meyve üretiminde deposu 
olduğunu ifade etti. Karaloğlu, şunları kaydetti;
‘’Fuarın ilkini geçen yıl yaptık. Bu yıl ikincisini 
gerçekleştiriyoruz. 

Geçen yıl hayal satıyorduk. Bir hayalimiz vardı, zorlansak 
da hayali satmanın peşindeydik. Artık her yıl üzerine bir 
şeyler koyarak bu fuarı büyütmek ve benzerlerinden 
birisi yapmak zorundayız. Bu şehrin de, tarım sektörünün 
de potansiyeli var. Yapamadığımız, beceremediğimiz 
tek şey, bir araya gelip güçlerimizi birleştirerek, sinerji 
oluşturarak bu fuarı büyütmeye devam etmek istiyoruz.” 
dedi.

Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 
Türkiye’nin yaş meyve sebze sektörde dünyada önemli 
bir yerde olduğunu anlatan Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün 
ihracatı hakkında bilgi verdi.

Bu yılın 9 aylık dönemde miktar bazında 2 milyon 200 
bin ton, değer bazında ise 1 milyar 355 bin dolarlık yaş 
sebze meyve ihracatı gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Uçak, sözlerini şöyle tamamladı.

Biz Türkiye olarak 45 milyon tonun üzerinde yaş sebze 
meyve üreten bir ülkeyiz. Bu üretimin ancak 5 milyon 
tonunu ihraç etmekteyiz. İhracatı arttırmak için fuarlara 
katılmalıyız.” 

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı 
Ceyhan Gündüz, Türkiye’nin dünyada kendi yetiştirdiği 
ürünlerle kendini geçindirebilen bir ülke olduğunu 
anımsattı. Üretimde iddialı olan sektörün tanıtım 
konusunda iddialı olamadığını ifade eden Gündüz, şöyle 
konuştu.

‘’Bu gibi fuarlara destek olmalıyız. Türkiye’nin her 
noktasında çok fazla üretilen ürünler var ama tanıtma 
konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ürünü satmak ve 
üretmek yetmiyor. Marka değeriyle oluşturmak 
gerekiyor.’’

INTERFRESH FUARI’NA MERSİN VE 
İZMİR DE TALİP
Açılış konuşmalarında yer alan Türkiye Turunçgil Konseyi 
Başkanı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı 
Kemal Kaçmaz ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı 
Birlikleri Başkanı Hayrettin Uçak, Interfresh Eurasia 
Fuarı’nın bölgesel önemini vurguladılar. Her iki başkan da 
yaş sebze ve meyve sektörünün kalelerinden biri olan 
Mersin ve bir diğer kalesi olan İzmir Bölgesinin bu fuara 
ev sahipliği yapmak istediklerini açılış konuşmalarında 
dile getirdiler. Gerek Ege Bölgesinin gerekse Akdeniz 
Bölgesinin yaş sebze ve meyve sektörünün üretim 
merkezi olması dolayısıyla Organizatör firma Antalya 
dahil olmak üzere hem İzmir hem de Mersin bölgesini 
değerlendirip, sektörün beklentileri doğrultusunda karar 
vereceğini paylaştı. l

Being in the first place Republic of Turkey Ministry 
of Agriculture and Forestry, Republic of Turkey 
Ministry of Trade, The Ministry of Science, 
Industry and Technology with the supports of 

Exporters’ Associations and development agencies has 
started the preparations for Interfresh Eurasia 2020 
which brings foreign procurement committees from 34 
different countries. 

Governor of Antalya Münir Karaloğlu, in his speech, 
emphasized that Antalya is an ancient agricultural city 
and warehouse of Turkey’s production of fresh fruits and 
vegetables.

Karaloğlu said: “We held the first fair last year. This 
year we realize the second one. Last year we were 
selling dreams. We had a dream; we were after selling 
the dreams of us even though it was hard. From 
now on we have to expand this fair with adding new 
things and create the similar one. Both this city and 
the agricultural sector have the potential. We want 
to realize only thing that we cannot do; uniting the 
forces, creating synergy and expanding this fair.”

The Aegean Fresh Fruit and Vegetable Exporters’ 
Association Chairman Hayrettin Uçak stated that 
Turkey has an important place in the sector of fresh 
fruits and vegetables; also, gave information about 
the sector’s exportation. 

In the 9-month period of this year, 2 million 200 
thousand tons in quantity and 1 billion 355 thousand 
dollars in terms of vale exportation has been made 
according to the indications of Hayrettin Uçak. 
“As Turkey, we are the producers of fresh fruit and 
vegetable over 45 million ton. We export only 5 million 
ton of it. To increase the exportation, we need to 
attend to the fairs.”

The Chairman of the association of Ankara Sebze 
ve Meyve Komisyoncuları Ceyhan Gündüz indicated 
that Turkey is a country that can maintain itself with 
its own grown products. According to Gündüz, the 
sector is powerful in production, yet it is not assertive 
in promotion.

“We need to support those type of fairs. We are 
having problems in promoting, even though there 
are lots of productions in every corner of Turkey. 
Producing and selling is not enough. We need create 
brand value.” 

IZMIR AND MERSIN ARE CANDIDATES 
TO THE INTERFRESH FAIR 
The President of National Citrus Council and 
the Vice President of Mediterranean Exporters’ 
Association Kemal Kaçmaz and The Aegean Fresh 
Fruit and Vegetable Exporters Association Chairman 
Hayrettin Uçak emphasized the regional importance 
of Interfresh Eurasia Fair. Both presidents uttered 
that they want to host to this fair as Mersin and 
Izmir being one of the castles of the fresh fruits and 
vegetables. As both Aegean and Mediterranean 
Regions are the production centers of fresh fruits 
and vegetables, the organizer company expressed 
that they will give a decision by evaluating Izmir and 
Mersin including Antalya. 

Interfresh Eurasia’nin 
2020 Hazırlıkları Şimdiden Başladı

2020 Preperations of Interfresh Eurasia 
Has Already Started
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