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Sayın Üyelerimiz, 

 

Gerçekleştirmekte olduğumuz yıllık olağan Genel Kurul toplantımıza katılmanızdan dolayı 
teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarız. 

Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği tarihten beri, ülke çıkarlarının korunması yanında siz 
üyelerimizin ihracat ile ilgili karşılaştığı sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi ve Birlik 
konusuna giren maddeler ihracatının arttırılabilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuş, ihracatın 
gelişmesine katkı sağlamaya çaba göstermiştir. 

Bugün elde edilen olumlu sonuçlarda, üyelerimizin çalışmalarımıza verdikleri desteğin 
büyük katkısı olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bu dayanışma ruhu içerisinde çalışmalarını 
sürdüren Yönetim Kurulumuz, ülkemiz demir ve demir dışı metal ihracatının arttırılması için 
üzerine düşen görevi yerine getirmeye gayret etmiştir.  

Bu çalışmada, 2011 yılı faaliyetlerimiz ve Birliğimiz iştigal alanına giren mal gruplarının 
ihracat istatistiklerine yer verilmiştir. 

Çalışmalarımızda ülkemiz açısından en olumlu ve yararlı sonuçların alınabilmesi için 
bizlere değerli görüş ve uyarıları ile ışık tutan üyelerimiz ile Birliklerimiz personeline bu vesile 
ile teşekkür ederiz. 

 

 Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 
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1 2011 YILI İHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.1 ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE 

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin 2011 yılı ihracat durumuna baktığımızda 
(Tablo.1); Demir Çelik mamullerinde, yapı sektörünü durma noktasına getiren, tüm dünyayı 
etkisi altına alan küresel krizden en çok etkilenen ihracat kalemimiz konumundaki “çubuk”larda, 
gözle görülür bir artış dikkatleri çekmektedir. 2011 yılında bu ihraç kalemimizde miktar bazında 
%60’lık bir artış, değer bazında da aynı yükselişe paralel olarak  % 85’lik bir artış yaşanmıştır.  

Bu dönemde, “profil” ihracatımız Birliğimizin en çok ihracat gerçekleştirilen 2. kalemi 
olmuştur. Profil ihracatımız 2010 yılına kıyasla değer bazında %38’lik bir artış göstermiş, 
miktarda yine aynı şekilde %11’lik bir yükseliş yaşanmıştır. 

Bakırdan mamul ürünlerde; “örme halatlar”da hem miktar hem değer bazında önemli bir 
artış yaşanmıştır. Bu kalemde miktar bazında %182, değer bazında ise %231’lik bir artış 
gerçekleşmiş, birim fiyatlar 2010 yıl sonunda ton başına 8.545 ABD $ iken, 2011 yılında 10.032 
ABD $ seviyelerine çıkmıştır. “Tel” ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında 
%98’lik bir artış, miktar bazında ise %65’lik bir artış yaşanmıştır. “Diğer” bakırdan mamul 
ürünler ihracatımızda ise geçen yıla .göre miktar bazında %35 ve değer bazında %17’lik bir 
azalma yaşanmıştır. 

Alüminyumdan mamul ürünler ihracatımıza göz attığımızda,  “çubuk ve profiller”, “diğer” 
alüminyumdan mamul ürünler ve .“külçe” kalemlerinde sırasıyla, %41, %45 ve %7’lik artış göze 
çarpmaktadır. 

Metallerden mamul ürünler ihracatımızda, “mobilya” kaleminde %16’lık,“el aletleri” 
kaleminde %51 ve “diğer” metallerden mamul ürünler ihracatında ise  %51’lık bir artış 
görülmektedir.  
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1.2 ÜLKELER İTİBARİYLE 

Yukarıda saydığımız belli başlı ürünler ihracatımızı ülkeler itibariyle değerlendirdiğimizde 
(Tablo.2); Demir Çelik mamullerinde; Çubuk ihracatında ilk üç sırayı Birleşik Arap Emirlikleri 
(221.223.759 ABD $), Yemen (116.712.391 ABD $) ve Singapur (110.375.342 ABD $)’in aldığı 
dikkati çekmektedir. Profil ihracatımızda ise ilk üç sırada; Suudi Arabistan (124.573.359 ABD 
$), Fas (38.474.352 ABD $) ve A.B.D (37.684.570 ABD $) yer almaktadır. Kütük ihracatımızda 
ilk sırayı Suudi Arabistan (84.143.250 ABD $) alırken, onu Mısır (35.224.680 ABD $) ve  
Bangladeş (29.441.280 ABD $) takip etmektedir. 

Bakır tellerde, Bursa Serbest Bölge (28.989.625 ABD $), Yunanistan (24.487.561 ABD $) 
ve Đtalya (20.034.203 ABD $); Bakırdan örme ve halatlarda sırasıyla A.B.D. (62.229.635 ABD 
$), Bursa Serbest Bölge (27.997.758 ABD $) ve Birleşik Krallık (21.762.494 ABD $); diğer 
bakırdan mamul ürünlerde ise Bulgaristan (19.789.369 ABD $), Almanya (2.537.535 ABD $) ve 
Çin Halk Cumhuriyeti (2.268.493 ABD $)’nin başlıca ihraç pazarlarımız konumunda olduğu 
görülmektedir. 

Ülkeler itibariyle alüminyumdan mamül ürünler ihracatımıza baktığımızda ise; çubuk ve 
profillerde Almanya (15.148.583 ABD $), Fransa (1.108.042 ABD $) ve KKTC (923.351 ABD 
$); alüminyumdan mamul diğer ürünlerde A.B.D (2.864.252 ABD $), Birleşik Krallık (2.013.646 
ABD $)  ve Hindistan (805.342 ABD $); külçede Ege Serbest Bölge (3.243.908 ABD $), 
Avusturya (223.249 ABD $) ve Almanya (57.807 ABD $) belli başlı pazarlarımız olarak dikkat 
çekmektedir. 

Metallerden mamul ürünler ihracatımızda; mobilyada Almanya (9.794.026 ABD $), Irak 
(2.759.513 ABD $) ve Türkmenistan (2.548.263 ABD $); el aletlerinde Almanya (5.908.309 
ABD $), Đsviçre  (841.342 ABD $), Đtalya (445.372 ABD $); metallerden mamul diğer ürünlerde 
ise Fransa (1.429.020 ABD $), Azerbaycan-Nahçivan (885.477 ABD $) ve Ege Serbest Bölge  
(602.740 ABD $) ana ithalatçılarımız olarak yer almaktadır. 
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 Birliğimiz çalışma alanına giren kalemlerin tamamını göz önünde bulundurarak ülkeler 
bazında ihracat performansımıza göz attığımızda (Tablo.3), ilk sırada Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin yer aldığı (282.964.288 ABD $), ikinci sırada Suudi Arabistan (247.108.447 ABD 
$) ve bu ülkeleri A.B.D’nin (129.865.095 ABD $) takip ettiği görülmektedir Tablo.3’de 
görüldüğü üzere, 2011 yılında Brezilya’ya olan ihracatımızda değer bazında %350 gibi ciddi bir 
oranda artış gerçekleşmiştir. Brezilya’ya yapılan ihracatımızda Demir Çelik Profil ilk sırayı 
alırken (40.651.141 $), Demir Çelik Çubuk (25.407.989 ABD $) ve Demir Çelik Filmaşin 
(6.811.474 ABD $) onu takip etmektedir. 
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2 2011 YILI FAALİYETLERİMİZ 

2.1 BAŞARILI İHRACATÇILARIMIZIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 

Her yıl olduğu gibi bu sene de üstün gayret göstererek en çok ihracatı gerçekleştiren 
üyelerimiz Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımlarıyla 10/02/2012 Cuma 
günü Đzmir’de düzenlenen törenle kamuoyuna açıklanmış ve bu firmalarımız 
ödüllendirilmişlerdir.  

Birliğimizden 2011 yılında en çok ihracatı gerçekleştiren üç firma sırasıyla, Đzmir Demir 
Çelik A.Ş., Başak Metal Tic. San. A.Ş. ve Özkan Demir Çelik San. A.Ş. olmuştur. 

 

2.2 SEKTÖREL SORUNLARIN GÜNDEMDE TUTULMASI 

Küresel piyasadaki rakiplerimizle mücadele edebilmek için, girdi maliyetlerimizin asgari 
seviyelere çekilmesi ve en azından rakiplerimizle eşitlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, girdi 
maliyetlerimizin önemli kalemlerini oluşturan elektrik enerjisi ve çevre katkı payı gibi konularda, 
bu maliyetlerin üyelerimiz üzerindeki yükünün ortadan kaldırılması için aşağıdaki başlıklar 
altında Cumhurbaşkanımız,  Başbakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Ekonomi 
Bakanımız nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

• Elektrik enerji fiyatlarında, sanayi kesimine, üretimin tüketimden fazla olduğu hafta 

sonları ve bayram tatillerinde, gece tarifesi uygulanması, 

• Elektrik faturalarından TRT payı, belediye payı ve enerji fonu gibi kesintilerin 

kaldırılması, 

• Kesinti ve vergilerin KDV matrahı dışında tutulması, 

• Elektrik enerjisi fiyatlarında, tüketim miktarını esas alan ve tüketim arttıkça fiyatlarda 
düşüş sağlayan, AB ülkelerindeki sanayi tarife gruplarına benzer bir düzenlemeye 
gidilmesi, 

• Hurda ve kömür ithalatından çevre katkı payının tahsiline son verilmesi 

 

2.3 MAL ALIM TALEPLERİ 

Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışındaki temsilciliklerinden, yurtdışındaki 
oda/dernek/birliklerden ya da doğrudan firmalardan gelen mal alım talepleri Birliğimiz tarafından 
değerlendirilmekte, süzgeçten geçirilmekte ve internet sitemizde yayımlanmaktadır. Đnternet 
sitemizde, sadece, Birlik üye sicil no ve vergi no’su girilerek bu hizmetten yararlanmak 
mümkündür. 

 

2.4 ÜLKE YATIRIM İMKANLARI TOPLANTILARI 

 “Ülke Yatırım Đmkanları Toplantıları” adıyla düzenlenen faaliyetlerimizde; üyelerimiz 
yurtdışı pazarlar hakkında birinci elden bilgilendirilmektedir. Özellikle Türk ihraç ürünlerine 
hedef pazar olarak düşünülen ülkeler hakkında düzenlenen bu toplantılarda, Ekonomi 
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Bakanlığı’nın o ülkede daha önce görevlendirdiği Ticaret Müşavirlerimiz konuşmacı olarak 
katılmaktadır. Ticaret Müşavirlerimiz, daha önce görev yaptıkları bu ülkelerde; pazara girişte 
takip edilmesi gereken prosedürler, günümüzde talep gören ya da yakın gelecekte talep görmesi 
muhtemel ürünler, pazar yapısı konusunda doğrudan üyelerimizi bilgilendirmektedir. 
Üyelerimizin aktif katılımıyla, doğrudan soru-cevap yöntemiyle yürütülen bu sohbet 
toplantılarında; üyelerimiz haklarında bilgi sahibi olmak istediği ülkeler konusunda son derece 
faydalı bilgiler edinmektedirler.  

 

2.5 HUKUK DANIŞMA SİSTEMİ 

Firmalarımızın yaşadıkları çeşitli sorunlara hızla çözüm bulunabilmesi için Birliklerimizce 
kurulan "Hukuk Danışma Sistemi" üyelerimize hizmet vermektedir. Sistem aracılığı ile 
üyelerimiz aşağıdaki konularda anlaşmalı olduğumuz B/A Hukuk Bürosu, Çukur & Yılmaz Ortak 
Avukatlık Bürosu ve Balin & Balin Avukatlık Bürosu'ndan ücretsiz danışmanlık hizmeti 
alabilmektedirler. 

• Vergi ve Mali Hukuk ile Mali Müşavirlik Mevzuatı 

• Đdare Hukuku, Gümrük Mevzuatı 

• Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Yabancı Sermaye 

• Serbest Bölgeler-Teşvik Mevzuatı-Sermaye Piyasası Mevzuatı 

• Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 

• Rekabet Hukuku 

• Ticaret Hukuku ve Ticari Ceza Mevzuatı 

• Uluslararası Hukuk 

• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer fikri ve 
sınai haklar hakkındaki ulusal ve uluslar arası mevzuat) 

• Đş, Sendika ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

• Đcra- Đflas, Bankalar 

• Gayrimenkul ve Kira Hukuku 
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3 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NE GENEL BİR BAKIŞ 

3.1 BİRLİKLERİMİZ KURULUŞ TARİHLERİ 

 

 

3.2 BİRLİKLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 
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3.3 BİRLİKLERE GÖRE İHRACAT DAĞILIMI 

 

 

3.4 BİRLİKLERİMİZİN SAHİBİ OLDUĞU TAŞINMAZLAR 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 
 
1

0 

 

3.5 BİRLİKLERİMİZİN PERSONEL DURUMU 
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4 TÜM ÜYELERİMİZE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ 

4.1 DEVLET YARDIMLARI 

Son iki yılda Devlet Yardımları kapsamında: Ege Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
bünyesinde bulunan, 12 Đhracatçı Birliği’nde faaliyet gösteren 3 Ana Sektör, 7 Alt Sektör 25 
Ürün Grubunda toplam 1.188 Firmaya; devlet yardımları verilmiştir. 

Ege Đhracatçı Birlikleri olarak Üyelerimize Devlet Desteklerinin verilmesinin yanı sıra 
Ekonomi Bakanlığı Tarafından Milli Katılım Organizasyonu kapsamında yapılan Yurtdışı 
Fuarların dosya kapatma işlemlerini yapmaktadır. 

18/06/2009 yılında çıkan Türkiye Đhracatçılar Meclisi Đle Đhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve 
Görevleri Hakkında Kanun kapsamında, bölgemizde Genel Sekreterliğimiz bünyesinde olmayan 
sektörlerde iştigal eden firmalara da devlet yardımları hizmeti verilmeye başlanmıştır. 

Son iki yılda verilen destek tutarları sektörel bazda aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

 

Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği olarak destek türüne göre verilen tutar(TL) ve bu 
desteklerin dağılımına ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.  
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4.1.1 FUAR DESTEKLERİ 

 

 

4.1.2 TANITIM, OFİS MAĞAZA 

 

4.1.3 ÇEVRE 

 

4.1.4 TURQUALITY 

 

 

4.1.5 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME 

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ait Dahilde ve Hariçte Đşleme Đzin Belgelerinin 
taahhüt hesaplarının kapatılması ile yetkilendirilen Birliklerimiz, 1995 yılı itibarıyla Şubat 2012 
sonuna kadar toplam 7.922 adet belgenin taahhüt hesabını kapatmış olup, bu belgeler kapsamında 
gerçekleştirilen toplam ihracat 38.596.726.311$ iken, toplam ithalat ise 16.089.902.125$ ‘dır. 
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Đhracatçı Birliklerince bu kapsamda verilen hizmetler aşağıda yer almaktadır; 

� Đhracatçılarımızın her belge alımında ve taahhüt hesaplarının kapatılmasında Ankara’ya 
gitmek zorunda kalmaksızın, yerleşik olduğu bölgede faaliyet gösteren Đhracatçı Birliğine 
giderek, zaman kaybetmeksizin işlemlerini kolaylıkla takip edip, neticelendirmesinin 
sağlanması, 

� Bununla birlikte, ihracatçılarımızca Ankara’ya gidip gelirken yapılan masraflardan 
tasarruf edilmesi, 

� Đhracatçılarımıza, ilgili mevzuatın uygulanmasında karşılaştıkları sorunların 
anlaşılmasında ve ivedilikle aşılabilmesi için Đhracatçı Birlikleri uzman personeli ile 
karşılıklı görüşerek danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması, 

� Đlgili mevzuatın uygulanmasında gümrük idareleri, serbest bölge müdürlükleri, Şeker 
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, ilgili bankalar, vergi daireleri vb.kurum ve kuruluşlar 
nezdinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların aşılmasında, yine Đhracatçı Birlikleri 
uzman personelince danışmanlık hizmetinin yanı sıra, ilgili kurum ve kuruluşlar ile 
görüşülerek veya yazışılarak çözüme ivedilikle ulaşılması, 

� Taahhüt kapatma ve revize işlemlerinin Türkiye genelindeki Đhracatçı Birliklerinin 
bulunduğu bölgelere yayılması ile birlikte, müracaat dosyası inceleyen personel sayısının 
artmasıyla, işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılarak, teminat çözümü ve diğer revize 
işlemlerinde ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 

 

4.1.6 TARIMSAL İADE 

2007–2011 yılları toplamında 1.507 firma 89.030 adet gümrük beyannamesi ile başvuru 
yapmıştır. Bu yıllar baz alınarak iş ortalamasına baktığımızda da, Tarımsal Ürünlerde Đhracat 
Đadesi Đşlemleri için yıllık ortalama 300 firmanın toplam 17.806 gümrük beyannamesi ile 
başvurduğu ve başvurusu uygun bulunanların işlemlerinin sonuçlandırıldığı görülmüştür.  

Yine aynı yıllarda sözleşmeli üretim desteğinden yararlanmak üzere 27 firma 2005 gümrük 
beyannamesi ile başvuruda bulunmuştur. Yıl ortalamasına göre ise, sözleşmeli üretimin 
desteklenmesi talebi ile yılda ortalama 6 firma 401 gümrük beyannamesi ile başvuruda 
bulunmuştur. 

 

4.2 YURT DIŞI FUARLARI 

Ege Đhracatçı Birlikleri 1995 yılından bugüne, dünyanın 5 kıtasında milli katılım 
organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu organizasyonlarda 2.500’ü aşkın firmanın ürünlerini 
sergileme imkânı yaratılmıştır. 

Milli katılım organizasyonlarımız için hazırlanan standlar, yürütülen tanıtım faaliyetleri ve 
firmalarımız sergiledikleri ürünler ile ülkemiz adına olumlu bir imajın yaratılmasına katkıda 
bulunulmuştur. 

2010 Yılı 

4 sektörel milli katılım fuarı (2 gıda, 2 deri) 

5 sektörel info stand fuar katılımı (Rusya (2) – Almanya – ABD - Fransa) 
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2011 Yılı 

8 sektörel milli katılım fuarı (5 gıda, 2 mermer, 1 deri) 

5 adet info stand fuar katılımı  - Zeytinyağı (Çin – Japonya – Đngiltere – Irak – Rusya) 

9 adet info stand fuar katılımı – Su ürünleri (Rusya - Birleşik Arap Emirlikleri - Belçika-
Azerbaycan – Đran - Hong Kong – Ukrayna – Çin - Irak) 

2012 Yılı 

7 adet sektörel milli katılım fuarı (3 gıda, 1 deri, 3 mermer) 

8 adet info stand fuar katılımı – Su Ürünleri (Almanya – Rusya - Birleşik Arap Emirlikleri 
(2) – Belçika – Lübnan - Libya) 

 

4.3 TİCARET HEYETLERİ 

1996 yılından bugüne değin ekonomi bakanlığımız koordinasyonu ve birliklerimiz 
organizasyonu ile gerçekleştirilen ticaret heyetlerine 400’ü aşkın firmanın katılımı sağlanmış, her 
biri söz konusu ülkelere ilk kez gerçekleştirilen organizasyonlar ile ihracatçılarımızın yeni 
pazarlar ile tanışması, ihraç ürünlerimizin çeşitliliğinin gözler önüne serilmesi mümkün olmuştur. 

2010 Yılı 

Genel ticaret heyeti (Japonya) 

2011 Yılı 

Genel ticaret heyeti (Japonya) 

Sektörel ticaret heyeti (Konfeksiyon-Londra) 

2012 Yılı 

1 adet sektörel ticaret heyeti (Tekstil) 

1 adet genel ticaret heyeti (Japonya) 

2 adet sektörel ticaret heyeti (Konfeksiyon) 

 

4.4 TURKISH FASHION BREAK 

1997 yılında düzenlemeye başladığımız hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün belli 
başlı pazarlarda tanıtımını hedefleyen ikili iş görüşmeleri organizasyonu “Turkish Fashion 
Break” ile 15 yıl içerisinde 500’ü aşkın firmamızın ABD, Đngiltere, Đtalya, Almanya, Hollanda, 
Đsveç ve Danimarka’daki 2.600’ü aşkın profesyonel alıcıya tanıtımı sağlanmış, bu 
organizasyonlarda 10.000’i aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleşmiştir. 

“Turkish Fashion Break” organizasyonları kapsamında en çarpıcı örnek Đngiltere’ye 
bölgemizden gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerindeki ihracat rakamlarındaki 
artıştır. “Turkish Fashion Break” organizasyonlarını takiben Đngiltere’ye bölgemizden 
gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı %70 civarında artış göstermiştir. 

Bunun dışında Konfeksiyon ve Deri sektörlerine yönelik ikili iş görüşmeleri sayıları 
aşağıda gösterilmiştir. 
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2011 Yılı 

2 adet mümessil firmalar ile görüşme (Konfeksiyon-Deri) 

2012 Yılı 

2 adet mümessil firmalar ile görüşme (Konfeksiyon-Deri) 

 

 

 

4.5 ALIM HEYETLERİ 

Birliğimizin yine 15 yılı aşkın bir süredir gerek Đzmir’de düzenlenen ihtisas fuarları ile eş 
zamanlı gerekse belirli sektörlerde hedef pazarlar dikkate alınarak davet edilen potansiyel alıcı 
firma yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirilen alım heyetleri organizasyonları ile sayısız 
ülkeden firmanın ihracatçılarımız ile bir araya getirilmesi sağlanmıştır. 

2010 Yılı 

Konfeksiyon sektörüne ait alım heyeti (Đtalya) 

2011 Yılı 

8 adet sektörel alım heyeti (Konfeksiyon-Zeytinyağı) 

2012 Yılı 

2 adet sektörel alım heyeti (Konfeksiyon) 
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4.6 TASARIM YARIŞMALARI 

2010 Yılı 

1 adet tasarım yarışması (Konfeksiyon) 

2011 Yılı 

2 adet tasarım yarışması (Konfeksiyon - Deri) 

2012 Yılı 

2 adet tasarım yarışması (Konfeksiyon - Deri) 

 

4.6.1 MODA TASARIM YARIŞMASI 

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün uluslar arası pazarlardaki rekabet gücünü 
geliştirmek amacıyla katma değeri yüksek ürün üretiminin altyapısı oluşturacak genç 
tasarımcıların sektöre kazandırılması için 2004 yılında başlatılan “EĐB Moda Tasarım Yarışması” 
ile bugüne değin 70 civarı tasarımcının sektörde istihdamı sağlanmıştır. 

 

4.6.2 DERİ TASARIM YARIŞMASI 

Ege Deri ve Deri Mamulleri Đhracatçı Birliklerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği 
Bölümü ile ortaklaşa düzenlediği “Deri’n Fikirler” üretim ve tasarım yarışması ile deri yüzeyinin 
tasarımı ve tasarlanan deri yüzeyinden oluşturulabilecek nihai ürünlerin tasarımı konusunda 
geçen yıl ilk kez düzenlenen yarışma ile sektöre 20’yi aşkın gencin tasarım ve üretim 
bölümlerinde görev almak üzere kazandırılması mümkün olmuştur. 

 

4.6.3 GIDA ARGE PROJE PAZARI 

2023 yılında tarım ve gıda ürünlerimizin ihracatının 55 milyar dolara çıkarılması 
hedeflenmekte olup, bu hedefe ulaşmak için Türkiye Đhracatçılar Meclisi’nin desteği ve Ege 
Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinasyonunda; Akdeniz, Antalya, Denizli, Doğu 
Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Đstanbul, Karadeniz, Orta Anadolu ve Uludağ 
Đhracatçı Birlikleri’nin katılımları ile 29 Mayıs 2012 tarihinde Đzmir Swissotel Grand Efes 
Otel’de “Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği düzenlenecektir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra TĐM Yürütme Kurulu Üyesi ve Kuru Meyve ve Mamulleri 
Sektör Kurulu Başkanı olan Sn. Eli ALHARAL, Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu 
Başkanlığı görevine seçilmiş olup, başta kuru meyveler olmak üzere tüm gıda sektörlerimizde 
yeni teknoloji ve üretim metotlarının üretim süreçlerine kazandırılması, katma değerin arttırılması 
ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi için Genel Sekreterliğimiz çalışanları ile yoğun 
bir mesai harcamaktadır.  

Proje Pazarı, gıda olarak tüketilen bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin üretimi, 
girdi/çeşit/ürün geliştirme, kalite öğelerinin belirlenmesi, işleme, depolama, ambalaj, ticaret, 
taşıma ve ihracata yönelik tüm yeni/ileri teknolojiler ile katma değer yaratmaya yönelik tüm 
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konuları kapsamaktadır. Bu çerçevede, 172 üniversitemizde görev yapan ve sayıları 10.000’i aşan 
akademisyen, üniversite öğrencileri, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek 
örgütleri, teknokentler, araştırma istasyonları, gıda ile ilgili dernekler ve çeşitli Ar-Ge Merkezleri 
gıda sektörümüzü ilgilendiren çeşitli konulardaki projelerini sunmak üzere hem elektronik 
davetiye, hem de beş bin etkinlik broşürü ve iki bin adet afiş gönderimi ile etkinliğimize davet 
edilmişlerdir.  

Türkiye’nin pek çok seçkin üniversitesinin (Ege, ĐTÜ, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Đstanbul, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü vb.) yer aldığı toplam 43 üniversite, 
araştırma istasyonları, enstitüler ve Ar-Ge çalışmaları yapan firmalar tarafından toplam 190 adet 
proje başvurusu yapılmış, bunların %64’ü üniversitelerce, %20’si araştırma istasyonlarınca ve 
%16’sı bireysel olarak gerçekleşmiştir.  

Ekonomi Bakanımız Sn. M. Zafer ÇAĞLAYAN’ın onurlandıracağı etkinliğimize binden 
fazla ziyaretçinin katılımı beklenmektedir. Organizasyon çerçevesinde ilk üçe giren projelere 
nakdi ödül verilecek olup, bunların yanı sıra sektör özel ödülleri ve gıda sektöründe Ar-Ge 
merkezi olan firmalara “Ar-Ge Öncüleri” özel ödülü takdim edilecektir. 

Etkinliğimiz tüm ihracatçılarımızın katılımına açık olup, önümüzdeki yıl uluslararası 
boyuta taşınması planlanmaktadır. 

 

4.7 TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ 

� Ekonomi Bakanlığı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Destek Mekanizması” 
için teknik destek sağlanmıştır. 

� Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Kümelenme Destek Programı”nın 
geliştirilmesi için teknik destek sağlanmıştır. 

� Đzmir Đnovasyon Stratejisi’nin geliştirilmesi için teknik destek sağlanmıştır. 
� Đzmir Kümelenme Stratejsi’nin geliştirilmesi için teknik destek sağlanmıştır. 
� Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ihracata yönelik hibe programının 

geliştirilmesi aşamasında teknik destek sağlanmıştır. 
� Đzmir Havacılık ve Uzay Kümelenmesi’ne teknik destek sağlanmaktadır. 
� Endüstriyel Havalandırma, Đklimlendirme ve Soğutma Kümesi’ne teknik destek 

sağlanmaktadır. 
� Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik Đş Kümesi’ne teknik destek sağlanmaktadır. 
� Ekonomi Bakanlığı’nın KOBĐ Đşbirliği ve Kümelenme Projesi’ne teknik destek 

sağlanmaktadır. 
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4.8 EĞİTİM 

Son 3 senede; 131 eğitim gerçekleştirilmiş, 9851 kişi eğitimlerden faydalanmıştır. 
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4.8.1 İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME 

� Ar-Ge birimlerinde çalışan 17 firma temsilcisine, 5 modülde (Đnovasyona Giriş, 
Inovasyon Auditi, Đnovasyon Finansmanı, Đnovasyon için Proje Hazırlama, Đnovasyon 
Projesi Yönetimi)  2 ay boyunca toplam 112 saat eğitim verilecektir. 

� 62 kişiye Temel Pazarlama, Đhracat ve Uluslararası Pazarlama, Girişimcilik ve 
Đnovasyonla Rekabet eğitimleri verilmiştir. Ayrıca 7 ay boyunca 20 kişiye Rusça, 24 
kişiye Yunanca ve 18 kişiye Đspanyolca dil eğitimleri verilmiştir. 

� Uluslararası Ticaret Eğitim Programı geliştirilecektir. 

� Đhracat Simülasyonu Oyunu/Yazılımı geliştirilecektir. 

 

4.8.2 EDEKATAŞ 

Özellikle Rusya Federasyonu’na yapılan yaş meyve sebze ihracatı analizlerinin daha uygun 
koşullarda yapılmasını sağlamak, bal analizi yoluyla sahte bal ihracatına engel olmak ve tütünde 
ilaç kalıntılarının önlenmesi amacıyla üretici tütün örneklerinin analizlerinin uygun koşullarda 
yapılmasını sağlamak amacıyla Ege Üniversitesine bağlı olarak görev yapan ARGEFAR adlı 
Laboratuarla anlaşma yapılmış, günümüz teknolojisine uygun makine ve ekipman alınmış ve 
ayrıca önemli ölçüde personel desteği verilmiştir.  

 

4.8.3 TÜTÜN TOHUMU ÜRETİMİ 

Her birlik gibi iş ve işlemlerini yürüten bu Birliğimiz mevcut çalışmalarına ek olarak; tütün 
tohumunda yeknesaklık sağlamak, sigara harmanlarının ihtiyacına uygun tütün üretilmesini 
sağlamak amacıyla “Tütün tohumu ıslahı ve üretimi" çalışmalarını da yürütmektedir. Çalışmalar 
sonucu elde edilen çeşitler en geç 1 yıl içinde tescil edilecektir. Ürettirilen bu çeşitler ise 2012 
ürün yılında kullanılacak ve bundan sonraki yıllarda üretici ile sözleşme yapan ihracatçılarımız 
tarafından ücretsiz veya belli bir bedel karşılığında üreticilere dağıtımı sağlanacaktır. Bu amaçla 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile tohum üretimi ve tescil işlemleri için işbirliğine gidilmiştir. 

 

4.8.4 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 

Đzmir’de Đl ve ilçelerde çalışan 155 ziraat mühendisine 5’şer günlük eğitim programları 
kapsamında 3 ayrı merkezde (Đzmir Đl Tarım Müdürlüğü, Torbalı Đlçe Tarım Müdürlüğü, Aliağa 
Tarım Đlçe Müdürlüğü) Đyi Tarım Uygulamaları eğitimi verilmiştir. Tarım ürünlerinde ihracat için 
olmazsa olmaz olan izlenebilirlik konusunda eğitim almış en fazla sayıda Đl ve Đlçe Tarım 
Müdürlüğü personeline sahip ildir.  

Đzmir’in toplam 18 ilçe ve köylerinde (Gölcük, Ödemiş, Tire, Bergama - Merkez, Bergama 
- Kozak, Selçuk, Aliağa - Merkez, Aliağa - Yenişakran, Aliağa-Helvacı, Kınık, Foça, Menemeni 
Seferihisar, Menderes, Kiraz, Kemalpaşa, Torbalı, Urla) 1306 üreticiye Đyi Tarım Uygulamaları 
Eğitimi verilmiştir. 

58 ziraat mühendisine 3 ay boyunca teorik ve pratik olarak Đyi Tarım Uygulamaları eğitimi 
verilmiştir. 
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Tarladan sofraya tüm süreçlerin izlenebildiği “Đnternet Tabanlı Gıda Đzlenebilirlik Sistemi” 
geliştirilmiştir. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Đyi Tarım Uygulamaları sürecine örnek 
olabilecek pilot bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. 

 

4.8.5 ALTERNATİF ÜRÜN VE ÜRETİM SÜRECİ 

� Fire Mandarinler Üzerine Analiz Çalışması gerçekleştirilmiştir. 

� Iskarta Mandarinler Üzerine Analiz Çalışması gerçekleştirilmiştir. 

� Đspanya Saha Ziyareti Teknik Đnceleme gerçekleştirilmiştir. 

� Đspanya Alternatif Uygulamalar Çalışma gerçekleştirilmiştir. 

� Baharat dekontaminasyonu için yeni bir yöntem geliştirilmektedir. 

� Baharatların dezenfeksiyon işlemi sırasında organoleptik özelliklerinde kayıplar 
azaltılması hedeflenmektedir.  

� Gıda güvenliği uygulamalarına uyumlu üretim altyapısı kurulmaktadır. 

� Baharatların kullanım alanı çeşitliliği artırılmaktadır. 

� Baharatların dondurulmuş/hazır gıdalarda kullanım oranı artırılacaktır. 

 

4.8.6 MİKRO EĞİTİM 

Birliğimiz üyesi olsun veya olmasın tüm firmaların Devlet Yardımları konusunda yardımcı 
olunması ve bilinçlendirilmesi amacıyla 2008 yılında MĐKROEĞĐTĐM PROJESĐ hayata 
geçirilmiştir. 

MĐKROEĞĐTĐM PROJESĐ kapsamında 2008 yılından bu yana Ege Bölgesinde birçok Đl ve 
Đlçe’de Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Đşadamları Dernekleri ile ortaklaşa Devlet 
Yardımları Bilgilendirme Seminerleri yapılmıştır. 

2023’de 500 milyar USD ihracat hedefine ulaşmak amacıyla firmalarımızın ihtiyaç 
duyacağı potansiyel ihracat elemanları olabilecek Üniversitelerin Đşletme,Đktisat, Uluslar arası 
Ticaret vb. bölümlerde okuyan öğrencilere yönelik MĐKROEĞĐTĐM-AKADEMĐK kapsamında 
Ege Bölgesinde yapılan bilgilendirme toplantıları ile geleceğin Đhracatçılarında farkındalığın 
artması sağlanmıştır. 

Ege Bölgesinde yer alan iş adamları dernekleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde düzenlenen 
toplantılarla yeni ihracatçıların çıkmasına katkı sağlanmıştır.  

MĐKROEĞĐTĐM PROJESĐ kapsamında 2008 yılından bugüne kadar yaklaşık 8.000 kişiye 
eğitim verilmiştir. 

MĐKROEĞĐTĐM PROJESĐ kapsamında oluşturulan online DEVLET YARDIMLARI 
DANIŞMA SĐSTEMĐ aracılığıyla Birliğimiz üyesi olsun olmasın tüm firmaların sorularına en 
hızlı şekilde cevap verilmeye çalışılmıştır. Günde ortalama 5 soruya cevap verilmiştir. Son bir 
ayda firmalarımıza ortalama 5 dakika içerisinde cevap verilmiştir. Bu sistem Türkiye Genelinde 
sadece Genel Sekreterliğimizce yürütülmektedir.  
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4.9 PROJELER 

Ege Đhracatçı Birlikleri son 3 senede dış kaynakla yürütülen 13 proje üzerinde 
çalışmaktadır. 

Yürütülen projeler çerçevesinde 13 ülkeden 48 proje ortağı ile birebir çalışılmaktadır. 

Ege Đhracatçı Birlikleri her 1 TL'lik proje finansmanı sonucunda 17,59 TL hibe kaynağı” 
yaratmaktadır. 

Bugüne kadar Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programından hibe alan ilk ve tek ihracatçı 
birliğidir. 

Bugüne kadar Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Đnovasyon Programından hibe alan ilk 
ve tek ihracatçı birliğidir. 
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Üretici ve perakendecilerin, organik ürünler için pazar fiyatı belirleme aşamasında 
kıyaslanabilir güncel verilere ulaşabilmeleri için organik ürün fiyat karşılaştırma sistemi 
geliştirilmektedir. 

Organik tarım sektöründe yer alan alıcı ve satıcıları aynı platformda buluşturan, hem bilgi 
akışı hem de ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir online pazarlama platformu 
kurulmaktadır. 

 

 

4.10 TANITIM GRUPLARI 

4.10.1 SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU 

Balığı daha geniş kitlelere sevdirmek, daha fazla ihracat yapabilmek amacıyla 2007 yılında 
kurulmuştur. Sekretaryası Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Đhracatçıları Birliğimizce 
yürütülmektedir. 
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4.10.2 ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TANITIM KOMİTESİ 

Türk zeytin ve zeytinyağının tüm dünyada tanıtımını arttırabilmek amacıyla Nisan 2007 
tarihinde faaliyetlerine başlamış ve konusunda düzenlenen fuarlara katılarak Türk zeytin ve 
zeytinyağının markalaşması konusunda çalışmalar yapmıştır. 
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5 2012/2013 İŞ PROGRAMI 

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

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

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

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

- Başta AB mevzuatı olmak üzere alıcı ülke mevzuatları ile ilgili gelişmeler, takip edilmeye ve 
üyelerimize  bildirilmeye devam edilecektir. 

- Üretim maliyetinin önemli unsurlarından biri olan elektrik girdisinin düşük seviyelerde 
tutulması konusunda başlatılan temaslar sürdürülecektir. 

- Đhracat Rejimi ve Yönetmeliği, teşvikler, devlet yardımları ve diğer konularda yetkililer 
nezdinde çalışmalara devam edilerek, üyelerimizin bu konular ile ilgili sorunlarına çözüm 
getirilmeye çalışılacaktır. 
 

- Ürünlerimizin ihracatının gelişmesine yardımcı olacak ulusal ve uluslararası sergi, fuar, 
konferans, seminer vb. organizasyonlara katılım gösterilecek ve bu tarz organizasyonlar 
düzenlenmesine çalışılacaktır. 

 


