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1) ÖNSÖZ 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bize 

verilen dört yıllık görev süremizin ikinci yılını tamamlamış bulunuyoruz. Bu süre içerisinde, sektörlerimize ve 

ihracata ait genel sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve çeşitli 

konuların yakın takipçisi olunmuş, 2011/12 döneminde de sektörlerimizin çıkarları doğrultusunda çalışmalarına 

devam edilmiştir.  

  Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz olarak,  çalışma konumuza giren 

ürünlerin ihracatı ile 2011 yılında önemli bir başarıya imza attık. Bunu sevinç ve gururla ifade etmek isterim. 

1990’larda henüz emekleme döneminde olan çoğu sektörümüz, ilerleyen zamanda dünya standartlarındaki 

kaliteli ve kontrollü üretimi ve buna paralel artan kapasitesi ile bugün 97 ülkeye ihracat yapabilir hale geldi. 

Türkiye geneli olarak 2011 yılını yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracatla tamamladık.  Ege İhracatçı Birliklerimiz 

içerisinde en yüksek ikinci ihracat artış oranına ulaştık. Bu artış, Türkiye genelinde Birliğimize hatırı sayılır bir 

prestij ve itibar kazandırdığı gibi artık isteklerimizin daha yoğun değerlendirilmesine vesile oldu.  Birliğimiz 

550 milyon dolarlık ihracat rakamı ile yılı artış hızı açısından birinci olarak tamamladı.  

2011 yılı ana sektörler itibariyle ihracat dağılımına baktığımızda, su ürünlerinin 280 milyon dolar 

rakamı ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Son yıllarda yaptığı yatırımlar ve tanıtım çalışmalarının da katkısı 

ile su ürünlerimiz en fazla büyüme ve ihracat gerçekleştiren sektör haline geldi. Bunun ardından 212 milyon 

dolarlık ihracat rakamı ile kanatlı sektörümüz geliyor, bu sektördeki en önemli kalem ise, 114 milyon dolar 

ihracat rakamı ile yumurtadır. Sektörün yüksek ihracat artışında, özellikle son iki yıldır en önemli pazarımız 

haline gelen Irak pazarının katkısı çok büyüktür. Kanatlı sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da bu başarısını 

sürdüreceğine inanıyoruz. Süt ve süt ürünleri de 38 milyon dolarlık ihracat rakamıyla istikrarlı yapısını koruyan 

önemli sektörlerimizden birisi. Mevsimsel olaylardan en çok etkilenen bal sektörümüz ise, ne yazık ki bu yıl 

beklenen gelişmeyi gösteremedi. Ama dünyanın en önemli çam balı üreticisi olan ülkemizin, bu potansiyelini 

ilerleyen yıllarda daha etkin olarak göstereceğine inancımız sonsuz. 

Yapılan yatırımlar ve tanıtım atakları sonucu hemen her sektöründe önemli bir ilerleyiş gösteren, dünya 

pazarlarında daha tanınır hale gelen sektörlerimizin bu noktaya gelmesi, siz değerli üyelerimizin katkısı ile oldu. 

Katkı sağlayan tüm firmalarımıza Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederiz.   
Raporumuzda yer alan çalışmalara katkıları yanında, Birliğimiz iş ve işlemlerini yürüten Şube 

çalışanlarına, diğer tüm Genel Sekretererlik personeline ve çalışmalarımızda bizlerden değerli görüş ve 

katkılarını esirgemeyen üyelerimize teşekkür eder, Olağan Genel Kurul Toplantımızın sektörümüze ve ülkemize 

hayırlı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla, 
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2) 2011/2012 DÖNEMİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR: 
 

2.1 GENEL KONULAR : 

 Yönetim Kurulumuz, yetkileri dahilinde yürütmüş olduğu tüm çalışmalarında her zaman 

ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve üyelerimizin çıkarlarının korunması, Birliğimiz uğraşım 

konusuna giren maddelerin ihracatı ile ilgili yararlı ve kalıcı kararlar alınması prensibiyle 

hareket etmiştir. 

 Birliklerimizin çalışma alanında yer alan maddelerle ilgili çeşitli kaynaklardan elde edilen mal 

ve ortak yatırım talepleri, piyasa hareketleri, pazarlarımızın uyguladığı esaslar, dış 

temsilciliklerimizden veya başka kuruluşlardan gelen raporlar değerlendirilerek, yararlı 

görülenler üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara duyurularak bilgilendirilmelerine, alınması 

gereken önlemler var ise bunların uygulamaya konulmasına özen gösterilmiştir. 

 Ekonomi Bakanlığımız, çeşitli ticaret müşavirlikleri, kurum ve kuruluşlarca hazırlanan iç ve dış 

piyasa raporları ile değişik kaynaklardan elde edilen istatistiki bilgiler ile teknik bilgiler 

incelenerek, ihraç ürünlerimizin dış piyasalarda en iyi şekilde değerlendirilmesi için çaba 

gösterilmiştir. 

 Türkiye'deki mevcut Birliklerin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) toplantılarına, ayrıca sektörümüzü ve ülkemiz ekonomisini ilgilendiren toplantı, 

konferans, seminer ve temaslara gerek temsilci düzeyinde gerekse heyet olarak katılınmış veya 

ilgili üyelerimizin katılımı sağlanarak, madde, sektör ve nihai hedef olarak ülkemiz çıkarları 

doğrultusunda kararlar alınmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. 

 Birliğimiz çalışma konusunda olan ürünlerin üretim ve ihracatında karşılaşılan sorunların 

belirlenmesi ve çözümüne yönelik olarak değerlendirmelerde bulunulması, ihracatımızı 

arttırma amaçlı önlemler alınmasını teminen, Akdeniz ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı Sektör Kurulu 

tarafından yıl içinde toplantılar yapılmış, alınan kararların takibi sağlanmıştır.  

 AB Komisyonu Halk Sağlığı ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (SANCO) 

aracılığıyla Erken Uyarı Sistemi (RASSF) çerçevesinde, ülkemiz menşeli bazı ürünlerde 

limitlerin üzerinde kalıntı bulunması nedeniyle ülkemiz ihracatının olumsuz etkilenmemesi için 

ilgili firmalar nezdinde uyarılar yapılarak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

istenmiştir.  

 Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25 Haziran 2011 tarihinde, İstanbul’da yapılan 2010 yılı 

Olağan Genel Kurul toplantısına Birliğimizi temsil eden Yönetim Kurulu üyelerimizin ve 

geçmiş dönem temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır.  

 Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığımızın, dizi filmler aracılığıyla ihraç 

ürünlerimizin tanıtılmasına, tüketimin arttırılmasına ilişkin stratejileri belirlemek, dizi film ve 

film yapım sektörü temsilcileri ile kamu-özel sektör işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere 

yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.  

 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına 

ilişkin Tebliğin çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere, su ürünleri, tabii bal, yumurta, 

kanatlı etleri, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı grubundaki tavuk ayağı ile 

bağırsak, viol sektörlerine yönelik ihracat iadeleri taleplerimiz Ekonomi Bakanlığımıza 

sunulmuştur. Daha sonra, süt fiyatlarının düşmesi ile ilgili tedbir olarak, süt tozu ihracatının 
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desteklenmesi ile ilgili girişimlerde bulunulmuş ve önemli  bir destek sağlanmıştır. Ayrıca, 

Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen ulusal bazda süt tozu stoğu üyelerimize 

duyurulmuştur. 

 Ülkemiz menşeli ürünlerin ihracatında, üyelerimizin belirlenen normlara uygun ihracat 

işlemlerini gerçekleştirmelerine karşın herhangi bir engellemeyle karşılaşmaları halinde, 

sorunun çözümüne yönelik olarak ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmuştur.  

 Ekonomi Bakanlığımızın onayı ile ihracat öncesi her parti tabii balda C13 analiz testinin 

yaptırılması zorunluluğu çerçevesinde ihracatta ham bal, protein, prolin, iletkenlik, asitlik gibi 

değerlerin de analizlerinin yapılması sağlanmış, bu kapsamda ARGEFAR tarafından verilen 

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi'nin gümrük beyannamesinin ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği tarafından onaylanması sırasında sunulması zorunlu hale getirilmişti. Bu 

uygulamaya aynen devam edilmektedir.  

 Avrupa’da su ürünleri sektöründe en büyük ve en etkin fuar olarak bilinen, Brüksel/Belçika’da 

3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecek “ESE-EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION-

Avrupa Su Ürünleri Fuarı”nın Türkiye ulusal katılım organizasyonu, bu yıl 8. kez İstanbul 

İhracatçı Birlikleri’nce gerçekleştirilmekle birlikte, su ürünleri ihracatı açısından Bölgemizin 

ilk sırada yer aldığı dikkate alınarak fuar kapsamında düzenlenen organizasyonlarda yer 

alınmış, Su Ürünleri Tanıtım Grubu olarak söz konusu fuara ülkemiz balıklarının da ikram 

edildiği bir info stantla katılım sağlanmış, 2012 yılında 24-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 

fuara yine katılım sağlanacaktır.  

 “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ve bu Karar’a bağlı olarak 

çıkarılan Tebliğ çerçevesinde ödenmesi gereken destekleme primlerinin ödenmesinde 

gecikmeler yaşandığı dikkate alınarak, ödemelerin ivedilikle yapılması için Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş, erken dönemde 

ödenmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda yavru balık için verilen desteklemenin arttırılması, 

geçmiş yıllarda olduğu gibi desteklemelerin T.C. Ziraat Bankası’na temlik edilmesi ve 

üreticilere kredi olarak verilmesi sağlanmıştır.  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Müşavirliklerimiz 

ve Ekonomi Bakanlığımızca tarafımıza iletilen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin gerek 

ihracat, gerekse ithalat yasaklamalarına, ayrıca hayvansal ürünler, su ürünleri ve mamulleri 

ithalatçısı ülkelerce uygulanan mevzuata ilişkin bilgiler üyelerimize duyurulmuştur. 

 Bazı ülkelerin Türkiye'den kanatlı hayvan ve eti ithalatı yasağını sürdürmekte olduğu göz 

önünde bulundurularak, Türk menşeli ürünlere uygulanan ithalat yasağının kaldırılması için, 

konunun potansiyel arz eden ülkelerle olan ikili ilişkilerde gündeme getirilmesi, ayrıca ilgili 

ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığı ile bu ülkelerin resmi makamları nezdinde 

girişimlerde bulunulması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ithalat yasağının 

kaldırıldığının resmi makamları iletilmesi sağlanmıştır.  

 Türkiye’nin, ısıl işlem görmüş kanatlı hayvan ürünlerinde (1601 ve 1602 faslı) Avrupa 

Birliği'ne (AB) ihracat yapabilecek üçüncü ülkeler listesinde yer alması sağlanmış olup, aynı 

zamanda kanatlı etlerinin ve yumurtanın da ihraç edilebilmesi için, Avrupa Birliği'ne uyum 

sürecini izleyen ve sonuçlarını değerlendirerek uygunluk onayını veren Halk Sağlığı ve 

Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü (SANCO)'nün yetkili alt kuruluşu Gıda ve Veterinerlik 

Ofisi (FVO) nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir. Şu anda b sınıfı işlenmiş yumurta 

ihracatında gelişme kaydedilmiştir.  
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 Birliğimizce satın alınarak ARGEFAR’a teslim edilen cihazlar için, Birliklerarası Ortak Fon 

Hesabından avans olarak alınan 801.780.-ABD$’ının şu ana kadar 607.190.- ABD$’lık kısmı 

ödenmiş olup, geriye kalan 194.590.- ABD$’ın 2014 yılına kadar ödenmesi planlanmaktadır.  

 Birliğimizin ortağı bulunduğu EDEKATAŞ Ege Denetim Kalite Analizleri Araştırma 

Geliştirme Depolama Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin, 05.05.2011 Perşembe günü 

gerçekleştirilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Üyelerimizin, rekabetçi hammadde elde ederek, ithal ettikleri etlerden üretilen ürünlerin de 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında değerlendirmesini sağlamak amacıyla 2007/3 sayılı 

Genelgenin “DİİB Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Maddeler” başlıklı 5. Maddesinde 

gerekli değişikliğin yapılması için konu Ekonomi Bakanlığımıza arz edilmiş, ancak henüz bir 

gelişme olmamıştır.  

 Tabii balda antibiyotik kalıntısı analizinin yapılabilmesine yönelik olarak 2003 yılında satın 

alınan cihazın bedelinin karşılanması için bal ihracatından binde 1,5 oranında ek nispi aidatın,  

bal ihracatımızın geçmiş dönemlere göre oldukça azaldığı dikkate alınarak 1 Nisan 2012 tarihi 

itibariyle kaldırılması sağlanmıştır.   

 TİM organizasyonunda, Türkiye'nin 2023 yılı için öngörülen 500 milyar Dolar tutarındaki 

ihracat hedefine ulaşması için, sektörlerin 2023 yılı vizyonlarının belirlenmesi amacıyla, 

"Execution Partners" firması aracılığıyla yürütülen "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisinin 

Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi" projesi çerçevesinde, muhtelif tarihlerde 

toplantı, çalıştay vs. organize edilmiş, söz konusu çalışma “Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller”le ilgili çalışmalar çeşitli kurum/kuruluş, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama 

Teşkilatı, İhracat Genel Müdürlüğü, üniversite temsilcilerinin ve üyelerimizin katkılarıyla, 

“Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Balık Konserveleri, İşlenmiş Su Ürünleri,”, “Kanatlı Etleri-

Yumurta”, “Süt ve Süt Ürünleri”, “Bal” olan alt kırılım başlıkları  itibariyle tamamlanmış, 

ayrıca söz konusu çalışma için gerekli maddi destek sağlanmıştır.  

 Su ürünleri sektöründe lojistik merkez ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nca başlatılan bir planlama çalışması bulunmakla beraber, bu 

çalışmaların hızlandırılması ve diğer bakanlıklarla koordineli olarak yürütülmesi 

zorunluluğundan hareketle, bu tesislerin planlanması ve yapılabilmesi için başta Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 

Ulaştırma Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte ilgili diğer kamu 

kurumlarının ortaklaşa çalışma yapması konusunda girişimde bulunulmuş, ancak henüz 

çözümlenmesi sağlanamamıştır. 

 Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun info stand ile katıldığı fuarlara temsilci düzeyinde katılım 

sağlanmış, edinilen bilgiler ve gözlemler sektörle paylaşılmıştır.  

  Kapıkule’den çıkış yapan frigofrik TIR araçların, normal yük taşıyan diğer araçlar ile aynı 

sıradan çıkış yapmaları üzerine, su ürünleri ve hayvansal ürün yüklü frigofrik TIR araçlarına 

eskiden olduğu gibi bekletilmeden öncelik tanınarak geçiş üstünlüğüyle çıkış yapmasına olanak 

verilmesi için konu ilgili makamlara arz edilmiştir. 

 Birliğimiz çalışma alanında yer alan ürünlerin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında 

değerlendirilerek, ihracatta uygulanan vergilerin düşürülmesi için ilgili makamlar nezdinde 

girişimde bulunulmuştur.  

 İspanya’nın Madrid şehrinde 27-28 Ocak 2011, 21-26 Şubat 2011 ve 16-17 Ocak 2012 

tarihlerinde,  Japonya’da 2-6 Nisan 2012’de gerçekleştirilen Uluslararası Atlantik Balıklarını 
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Koruma Komisyonu (ICCAT-The International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas) toplantılarına katılım sağlanarak ülkemiz orkinos sektörüne ilişkin çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

 Türkiye’nin su ürünleri fuarları olan ve Avrasya Fuarcılık tarafından İzmir’de 7-9 Haziran 2012 

tarihlerinde gerçekleştirilecek Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, 

Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri (Future Fish Eurasia 2012) Fuarı ile 14-17 Haziran 

2012’de İstanbul’da düzenlenecek Seaexpo-Su ve Deniz Ürünleri, Balıkçılık ve Teknolojileri 

Fuarı ’nı destekleyen kuruluşlar arasında yer alınmıştır. Bu kapsamda ziyaretçilere, Su Ürünleri 

Tanıtım Grubu’nun sponsorluğunda balık-ekmek ikram edilecektir. 

 Yıllık yaklaşık 1.200 bin ton kanatlı eti ithal eden Rusya Federasyonu’na, ülkemizden de 

kanatlı eti ihracatı gerçekleştirilebilmesi amacıyla Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina 

Servisi uzmanlarının ülkemiz entegre firmalarını ziyaret etmesi,  bu sayede ihracat 

yapılabilmesi sağlanmıştır.  

 Organik gübrelerde KDV oranının %1 olarak uygulanması için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş, ancak çalışmalarda değerlendirileceği 

bildirilmesine rağmen bir gelişme elde edilememiştir. 

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 05.02.2008 tarih, 155 sayılı oluru uyarınca 

oluşturulan Balık Hali Hakem Heyeti Kurulu toplantılarına temsilci düzeyinde katılım 

sağlanmış, alınan kararlarda etkin olunmaya çalışılmıştır.  

 İstanbul’da, TİM Sektörler Konseyi Üyeleri ve İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu 

Başkanları’nın katılımıyla 17 Mart 2012 Cumartesi günü gerçekleştirilen Ortak Akıl 

Toplantısına temsilci düzeyinde katılım sağlanmıştır. 

 Gıda maddelerinde ve doğrudan tüketilen yağlarda KDV’nin %8 olarak uygulandığı, balık 

yağlarının da balık yemlerinin üretiminde kullanıldığı dikkate alınarak, KDV oranının  %8 

olarak uygulanması amacıyla konu ilgili kurumlara arz edilmiş, ancak henüz düşürülmesi 

sağlanamamıştır.  

 Kanada’da yerleşik perakende market zinciri Loblaws firmasının tedarik ile ilgili üst düzey 

yetkilileri ile üyelerimiz arasında ikili iş görüşmesi 29 Şubat Çarşamba günü, İzmir’de organize 

edilmiştir.  

 Bazı su ürünlerinin çok düşük fiyatlardan ithal edilerek ülkemizin vergi yönünden gelir kaybına 

uğraması ve ithalatının son yıllarda ciddi artış göstermesi üzerine, bazı su ürünlerinin 

ithalatında gözetim uygulaması sağlanmıştır.  

 Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği organizasyonunda, Antalya’da 9-11 Şubat 

2012 tarihlerinde düzenlenen “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı”na temsilci düzeyinde 

katılım sağlanamamakla birlikte, maddi destek verilmiştir. 

 Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki balık tüketiminin azlığına dikkat çekmek, balığın besin 

değerinin önemini vurgulamak, ilköğretim öğrencilerimizin balığı sevmesini sağlamak 

amacıyla, Su Ürünleri Tanıtım Grubu işbirliğinde balık ekmek şenlikleri düzenlenmiş, söz 

konusu etkinliklere devam edilmektedir.  

 Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, 2011 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren üyelerine 

teşekkür etmek amacıyla düzenlenen “İhracatın Yıldızları 2011 Ödül Töreni” 10 Şubat 2012 

Cuma günü İzmir Kaya Termal Oteli’nde gerçekleştirilmiş, bu kapsamda Ege Su Ürünleri ve 
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Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2011 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç 

üyesini ödüllendirmiştir. 

 Birliğimiz çalışma alanında yer alan belgesel/yayın vb. gibi konularda sponsor olunmuştur.  

 

 22 Mart 2011’de sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah GÜL’le toplantı yaparak 

sorunları arz etmişlerdir.  

 Normal şartlarda 30 gün raf ömrüne sahip olan süt-süt ürünlerinin raf ömrünün Irak 

makamlarınca 20 güne düşürülmesi üzerine eskiden olduğu gibi, yoğurt ve ayranın raf 

ömrünün 30 gün olarak uygulanması için girişimde bulunulmuştur. Ayrıca, ülkemizden Irak’a 

yapılan 343 kalem ürün ihracatında SGS ve Bureau Veritas firmaları aracılığıyla "Uygunluğun 

Değerlendirilmesi ve Sertifikalandırılması" uygulaması ile ilgili olarak, özellikle Irak’a ihracatı 

yapılan kanatlı eti ve yumurta açısından firmalarımıza ilave maliyet getireceğini dikkate 

alınarak kaldırılması için girişimde bulunulmuş ve kaldırılması sağlanmıştır.  

 TİM’in, Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, 

Türkiye'deki yatırımlarla ilgili politika önerileri geliştirmek ve idari engellere çözüm üretmek 

amacıyla oluşturulan “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu”nun (YOİKK), 

konferanslarına temsilci düzeyinde katılım sağlanmıştır.  

 Su ürünlerinin ülkemize ithalatı aşamasında mikrobiyolojik, kimyasal ve organoleptik kriterler 

ile Türk Gıda Kodeksine uygunluğu açısından kontrole tabi tutularak, mevzuata uygun 

ürünlerin yurda girişine izin verilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde 

girişimde bulunulmuştur. 

 Konak Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliğinde, topluma deniz sevgisi 

kazandırılması amacıyla 2011 yılında düzenlenen “Minik Denizciler Şenliği” ile “İzmir Balık 

Festivali” için maddi destek yanında katılım sağlanmış, etkinliklerde yapboz ve balık yemekleri 

kitapçığı gibi promosyon malzemeleri dağıtılmıştır. 2012 yılında düzenlenecek İzmir II. Balık 

Festivali ile II. Minik Denizciler Şenliği’ne de katkı sağlanacaktır.  

 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, (K.K.T.C) Türkiye’den ithal edilen peynirler için 

uygulanan Fiyat İstikrar Fonunun 0,38 TL/kg’dan 2,5 TL/kg’a yükseltmesi üzerine eski 

uygulamaya dönülmesi için ilgili makamlara konu arz edilmiş, ancak gelişme sağlanamamıştır. 

 Genel Sekreterliğimiz koordinatörlüğünde organize edilen “Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Projesi” 

kapsamında oluşturulan Yürütme ve Danışma Kurulu’nda yer alınmış, ayrıca bu proje için 

gerekli maddi destek sağlanmıştır.   

 Kültür balıkçılığı ile üretilen ürünlerde ağır metal bulunduğu yönündeki iddialar üzerine, 

üniversitelerden görüş alınmış, yanlış iddialar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi 

sağlanmıştır.  

 İstanbul’da 24 Mayıs 2011 Salı günü yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına 

temsilci düzeyinde katılım sağlanmıştır.  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü organizasyonunda, 21 

Haziran 2011’de Ankara’da gerçekleştirilen ve pek çok bilim adamı, sivil toplum kuruluşu 

temsilcisinin de katıldığı “Su Ürünleri İstişare Kurulu” toplantısına temsilci düzeyinde katılım 

sağlanmış, çıkarılacak Tebliğlerle ilgili görüşler aktarılmıştır. 
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 Ülkemizdeki deniz yüzeyi kiralama bedellerinin, rakip ülkelerimize göre çok yüksek olduğu 

dikkate alınarak gerekli girişimlerde bulunulmuş, 01.06.2011 tarih, 27951 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su 

Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında 

Yönetmelik değişikliği yapılarak deniz yüzeyi kiralama bedellerinin rakiplerimiz seviyesine 

düşürülmesi sağlanmıştır.  

 Ülkemizde yem sektörü için mısıra duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak, en azından 

hayvan tüketimi için gerekli gen onaylarının ivedilikle ele alınması ve henüz onaylı tek bir 

mısır geni dahi olmadığı için bulaşıklık limiti olarak Avrupa’da uygulanan 0,9’luk gen eşiğinin 

ülkemiz için de uygulanması talebimiz ilgili kurumlara arz edilmiştir.  

 Su ürünleri sektörü hakkında incelemelerde bulunmak üzere, Finlandiya’dan 20 kişilik bir 

heyet İzmir’e gelmiş, 26 Eylül 2011 Salı günü Birliğimizde, üyelerimizin de katılımıyla bir 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, Türk su ürünleri sektörü, üretilen çeşitler ve yeni 

teknolojilerle ilgili bilgi verilmiş, yapılan görüşmelerle Finlandiya’nın yıllık 50 Milyon 

Avroluk su ürünleri ithal ettiği, kişi başı balık tüketiminin yıllık 30 kg’ı bulduğu, tüketiminin 

üçte ikisinin Norveç’ten ithal edildiği hakkında bilgi edinilmiştir.  

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla, Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi 

(FVO) yetkililerinin ülkemizi 5-16 Eylül 2011 tarihlerinde ziyareti kapsamında  gerekli destek 

sağlanmış, heyetle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.   

 İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan "SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN SORUN VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" kitapçığı incelenmiş, görüşler ve değişen mevzuat aktarılmıştır.  

 Su ürünlerinin kurumasını ve donuk yanığı oluşumunun engellenmesi amacıyla, satış sırasında 

uygulanan glaze işleminin son dönemde maddi kazanç sağlamaya yönelik hale gelerek % 50’ye 

varan ağırlık artışına neden olduğu, bunun da tüketicinin aldatılmasına ve firmalar arasında 

haksız rekabete yol açtığı dikkate alınarak, karides satışlarında %15, diğer su ürünlerinde ise 

%10 olarak sınırlandırılması amacıyla konu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürlüğü’ne arz edilmiştir.   

 Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda, 6 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu toplantısına temsilci düzeyinde katılım 

sağlanmıştır.  

 Ege Bölgesi Türk-Yunan Sanayici ve İşadamları Derneği ile 13 Mart 2011 tarihinde bir toplantı 

gerçekleştirilmiş, karşılıklı ticari faaliyetlerin gelişmesi için yapılabilecekler, atılabilecek 

adımlar gözden geçirilmiş, bu kapsamda 8 Temmuz 2011 tarihinde Çeşme’de balık festivali 

düzenlenmiştir.  

 TİM ve TUSKON organizasyonunda, 24-30 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 

“Türkiye Dünya Dış Ticaret Köprüsü” kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan 

organizasyona destek olunmuştur.  

 Toptan ette KDV’nin %8’den %1’e indirilmesinin ardından beyaz ette de indirim sağlanmış, 

yumurtada ise KDV’nin düşürülmesi için girişimde bulunulmuş, ancak henüz 

sonuçlandırılamamıştır.  

 TİM organizasyonunda, İstanbul’da 7-8 Aralık 2011’de düzenlenen Türkiye İnovasyon 

Konferansı’na katılım sağlanmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110601-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110601-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110601-6.htm
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 Sektörden gelen talep üzerine, 12 Aralık 2011 günü Birliğimizde, su ürünleri ihracatçısı 

üyelerimizin katılımıyla Su Ürünleri Çalışma Komitesi toplantısı yapılmış, söz konusu 

toplantıda ihracatımız değerlendirililmiş ve Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri, 

katıldığı fuarlar hakkında bilgi verilmiş, özellikle ülkemizde en fazla üretilen levrek, çipura ve 

alabalık ihracat değerleri, dünya piyasası kapsamında değerlendirilmiştir.   

 İzmir/Çeşme Kerasus Otel’de 25-26 Ocak 2012 tarihlerinde düzenlenen ve 2011 yılında 

ülkemizi ziyaret eden FVO Misyonunun belirttiği eksikliklerin giderilmesine yönelik 

programların oluşturulması, avcılık ve yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünleri, kara 

salyangozu ve kurbağa bacağına ilişkin ihracat prosedürlerinin düzenlenmesi, sağlık 

sertifikalarının düzenlenmesine ilişkin kuralların belirlenmesi, Su Ürünleri Kalite Kontrol El 

Kitabının içeriğinin yenilenmesi, izleme programlarının oluşturulması ve çift kabuklu 

yumuşakça üretim alanlarının güncellenmesine yönelik konuların görüşüldüğü çalıştaya katılım 

sağlanmıştır.  

 TİM organizasyonu ile 23-24 Ocak 2012 tarihlerinde Tunus/Tunus ve Trablus/Libya’ya yönelik 

gerçekleştirilen Ticaret Heyeti Programına temsilci düzeyinde katılım sağlanmıştır.  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapan 22 Aralık 2011 tarih, 

28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Muğla ilinde 

bulunan Bodrum, Marmaris, Milas Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Fethiye ile Datça 

Gümrük Müdürlüğü’nün, Antalya-Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkisi 

alanına alınması üzerine, akuakültür üretiminde merkez konumunda olan Muğla’nın coğrafi 

olarak Ege Bölgesi’nde bulunduğu ve İzmir’e mesafe olarak daha yakın olduğu,  

ihracatçılarımızın zaman ve maddi kayba uğrayacağı dikkate alınarak İzmir’e bağlı olaması 

için ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmuş, ancak olumsuz cevap alınmıştır.   

 Ukrayna menşeli yumurtaların Türkiye üzerinden transit olarak Irak’a ihraç edildiği ve Irak'ta 

“Türk Yumurtası” olarak, Türk Malı ibaresi ile pazarlandığı dikkate alınarak, gerekli 

kontrollerin yapılması için konu ilgili makamlara arz edilmiştir.  

 Ege TV’de haftada bir defa yayınlanacak ve Birliklerin sorunları, beklentileri ve çözüm 

arayışlarının konu edileceği ilk programa kanatlı sektörü (tavuk etleri+yumurta), ikincisinin de 

su ürünleri +bal sektörleri itibariyle katılım sağlanacaktır.  

 2011 yılında çıkarılan Kanunla İzmir ilinde uygulanan deniz yüzeyi kiralama bedellerinde 

mağduriyet giderilmekle birlikte, 156 balık çiftliğinden %18 oranında ve 2006 yılından bu yana 

olmak üzere toplam 5 yıllık KDV talep edilmesi üzerine konu Ekonomi ve Maliye 

Bakanlıklarına arz edilmiştir.  

 Şu ana kadar üçüncüsü yapılan Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği 

(SETBİR) sektör buluşmaları toplantılarına temsilci düzeyinde katılım sağlanmıştır.  

 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve 

Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik" kapsamında verilen İşletme Onay Numarasının Avrupa 

Birliği'ne (AB) yapılan su ürünleri ihracatında kullanılacağı ve AB resmi web sitesinde bu 

numara yayımlanana kadar ihracatlarda olumsuzluk yaşanabileceği dikkate alınarak, yeni tesis 

numaraları yayımlanıncaya kadar eski numaraların geçerli olması için her türlü önlemin 

alınması gerektiği hususları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na arz edilmiş, ülkemizden 

AB'ne yapılan su ürünleri ihracatında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla onay 

numarası bildirimine yönelik gerekli tedbirlerin alınacağına ilişkin cevap alınmıştır.  
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 Su ürünleri sektörü konusunda çalışan profesyonellerin yararlanabileceği ve Amerikalı 

tüketicilerin perakende düzeyde balık satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi veren 33 sayfalık 

rapor SeafoodSource aracılığıyla edinilmiş ve üyelerimize iletilmiştir. 

 Ülkemiz imajını zedeleyen firmaların dış pazarda rahat hareket etmesinin engellenmesi için 

Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığı ile bilgilendirmede bulunulmuştur.  

Yapılan tüm faaliyelerle “su ürünleri ve hayvansal mamuller” sektörü en yüksek ihracat artışına 

sahip olan sector olmuş ve yakaladığı ihracat artışıyla yıldız sektör halini almıştır.  

 

2.2 SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU:         
    

Değerli Sektör Temsilcileri, 

Su ürünleri sektörü; ülkemizin sahip olduğu coğrafi avantajlar, Türkiye’nin üç tarafının denizlerle 

çevrili olması, hedef pazarlara yakınlığı, tür çeşitliliği, AB normlarına uygun üretim ve işleme 

kapasitesi ile yüksek ihracat potansiyeli ve yarattığı katma değer ile ülkemiz ekonomisi açısından 

büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, sağlıklı beslenmenin en temel öğelerinden birini oluşturan su 

ürünlerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı talebin artırılması amacıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri 

yürütülmekte, bu faaliyetlerle Türk su ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtımı yapılmaya 

çalışılmaktadır. Günümüzde, insanların sağlıklı yaşama verdikleri önemin her geçen gün artmakta 

olduğu dikkate alınarak, su ürünleri tüketiminin ve ülkemiz ihracatının artırılması ile yeni pazarların 

bulunması ve mevcut pazarlardaki payımızın artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özellikle 

ülkemiz firmaları tarafından katılım sağlanmayan fuarlarda yer alınarak, Türk su ürünleri tanıtılmaya, 

özellikle ziyaretçilerde Türk balığı imajı yaratılmaya çalışılmaktadır. 

STG ilk başta, tüm etkinliklerde kullanılmak üzere Türkiye’yi ve su ürünlerini hatırlatan, İngilizce-

Türkçe logo ve slogan tasarımı, tanıtıcı broşür ve web sitesi çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu 

paralelde çalışmalar sürdürülmektedir. Varılan görüş birliği üzerine “Haftada iki gün balık, yaşam 

boyu sağlık” ana slogan olarak benimsenmiş ve yurtiçinde yapılan faaliyetlerde halen bu slogan 

kullanılmaktadır. İngilizce hazırlanan tanıtım materyallerinde veya fuarlarda ise “Fulfill Your Wish 

With Turkish Fish” sloganı belirlenmiştir ve kullanılmaktadır. 

STG üyelerinin kararları çerçevesinde, 2008 yılında hazırlanan www.turkishseafood.org.tr  web 

sitemizin günün şartlarına göre daha aktif kullanılmasının sağlanması amacıyla yenilenmesi yoluna 

gidilmiştir. Bu web sitesinde, su ürünlerine ilişkin birçok bilgi yanında tanıtım filmlerimiz ve üye 

firmaların iletişim bilgileri de yer almaktadır. Etkinliklerde kullanılan basılı tanıtım materyallerine de 

elden geldiğince yer verilmektedir. 

Katılım sağlanan fuarlarda kullanılmak üzere İngilizce olarak hazırlanan broşürde, “Fulfill your wish 

with Turkish fish” sloganı yanında, Tanıtım Grubu hakkında genel bilgiye, grubun amaçlarına, balığın 

sağlık üzerindeki faydalarına, Türk su ürünlerinin kapasitesine, özelliklerine, üretim ve ihracat 

potansiyeline ayrıca önemli ihraç kalemlerimiz hakkında bilgilere yer verilmiştir. Gelişmelere paralel 

http://www.turkishseafood.org.tr/
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eldeki broşür revize edilmiş, resimlerin vb. bilgilerin değişmesi sağlanmış, oluşan ihtiyaca paralel 

başka dillere çevrimi yapılmıştır. 

Tüketimi arttırmak amaçlı olarak “Adam Olacak Çocuk”, Dersimiz Balık”, Kalbe Giden Yol Balıktan 

Geçer”, “Kalp Kalbe Karşıdır”, Her Yaşın Güzelliği Ayrı”, Piknikte Balık” başlıklı afişler yaptırılmış, 

satış yerlerine, okullara, toplu tüketim yerlerine vb. dağıtımı gerçekleştirilmiş; ayrıca balık-ekmek 

şenliklerinde kullanılmıştır. Bu posterlerde balığın sağlığa faydaları da yer almaktadır. Ayrıca, 

fuarlarda kullanılmak üzere çeşitli posterler tasarlanmış, katılım sağlanan fuarlarda bunlar 

sergilenmiştir.  

Türk su ürünleri üretim teknolojisinin, potansiyelinin aktarılmaya çalışıldığı, İngilizce ve Türkçe 

seslendirmeli olarak hazırlanan tanıtım filmi, STG’nin katıldığı etkinliklerde gösterilmekte iken, 

tanıtım filminin, sektörün ve teknolojinin gelişimine paralel yenilenmesi ihtiyacı duyulmuş, İngilizce 

ve Rusça dillerinde hazırlanarak bastırılmıştır. Başka dillerde de hazırlanacak ve dağıtılacaktır.  

STG logosunun bulunduğu çeşitli tanıtım materyalleri hazırlatılmış ve faaliyetlerde bunların dağıtımı 

yapılmıştır. Tüketicilere dağıtılmak üzere hazırlanan ve içeriğinde kısaca STG’yi anlatan, taze balık 

nasıl anlaşılır, neden balık yemeliyiz, balığın faydaları gibi bilgilerin de bulunduğu, su ürünlerinin 

tariflerinin yer aldığı “Denizlerimizden Sofralarımıza” kitapçığı tasarlanmış ve kolay bulunabilecek 

balıklarla hazırlanan tarife yer verilmiştir. Bu kitapçık, balık ekmek şenliklerinde ve diğer etkinliklerde 

tüketicilere, ayrıca bu kitapçığın İngilizce ve Rusça çevirisi hazırlanarak yurtdışı katılım sağlanan 

fuarlarda ziyaretçilere dağıtılmıştır.   

Su Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından 2011 ve 2012 yılında yapılan çalışmalar, yapılması kararlaştıran 

faaliyetler ile Tanıtım Grubu bütçesi ve faaliyetlerin ihracata etkileri aşağıda ayrıntılı olarak 

bilgilerinize sunulmuştur.  

            Saygılarımızla, 

 

       SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU 

SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU’NUN ÜYE YAPISI  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, 2008 yılında Ekonomi Bakanlığı onayı ile kurulmuş olup, şu anda Ege (6 

üye), İstanbul (2 üye),  Akdeniz (1 üye) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri’nden 

Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Paydaşlar arasında Birliklere 

ilaveten, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ekonomi Bakanlığı da yer almaktadır. Su Ürünleri Tanıtım 

Grubu tarafından yapılan toplantılar, yazışmalar, iş takvimi, bütçe, sektörel kuruluşlarla koordinasyon 

ve sekretarya hizmetleri Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.  

Şu anki STG üyelerinin ad ve unvanları aşağıdaki şekildedir.  

Başkan     : Melih İŞLİEL (EİB)  

Başkan yardımcısı  : Vehbi MERZECİ (İİB) 
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Üye               : Ahmet Tuncay SAGUN (İİB) 

Üye    : Abdülkadir YENİÇIKAN (AKİB)  

Üye                    : Sinan KIZILTAN (EİB) 

Üye    : Mustafa BAĞCI (EİB) 

Üye    : Sevinç KOPUZ (EİB) 

Üye    : Ufuk Atakan DEMİR (EİB) 

Üye    : Süha İNAL (EİB) 

 

SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU’NUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

FAALİYETLER 

TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR:  

Yurtdışı temsilcilikler/Ticaret Müşavirlikleri aracılığıyla düzenlenen organizasyonlar veya ülkemizde 

düzenlenen uluslararası kongreler, toplantılar, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen 

etkinlikler kapsamında su ürünlerimizin tanıtılması amacıyla katılımcılara Su Ürünleri Tanıtım Grubu 

katalogu, balık tarifleri kitapçığı, cd, çanta ve çeşitli tanıtım materyallerinin dağıtılması sağlanmış, 

sektöre yönelik tüm talepler karşılanmaya çalışılmıştır.  

Bu kapsamda, TİM’in, 2023 yılı ihracat stratejisinin tanıtımı için, yabancı misyon temsilcilerinin 

katılımıyla 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü Ankara’da düzenlenen organizasyona Su Ürünleri Tanıtım 

Grubu olarak stantla katılım gerçekleştirilmiş, sektör ve sahip olduğu üstünlükler hakkında bilgi 

verilmiş, katılımcılara tanıtım materyalleri dağıtılmıştır. Türk ürünlerinin ülkelerinin pazarlarında 

kaliteli üretimi, yüksek hijyen standartları ve sahip olduğu alt yapısı ile rahatlıkla yer bulabileceği 

vurgusu yapılarak, ülkelerinde bulunan alıcılara Türk firmaları ve sektörümüz ile ilgili bilgi verilmesi 

talep edilmiş ve etkin iletişim sağlanabilmesini teminen Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubumuz hakkında 

bilgi aktarımında bulunulmuştur. 

Daha sonra Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonunda Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 

Konfederasyonu (TUSKON) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 150 ülkeden 750 

yabancı işadamının katılımı ile 24-30 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye 

Dünya Dış Ticaret Köprüsü kapsamında Su Ürünleri Tanıtım Grubu’na stant tahsis edildiği dikkate 

alınarak katılım sağlanmış, Türk su ürünleri hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilere bilgi 

aktarımında bulunulmuş, tanıtıcı materyaller dağıtılmıştır.  

 

BALIK EKMEK ŞENLİKLERİ:  

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki balık tüketiminin azlığına dikkat çekmek, balığın besin 

değerinin önemini vurgulamak, ilköğretim öğrencilerimizin balığı sevmesini sağlamak amacıyla, ilk 

olarak 19 Ocak 2011 tarihinde Talatpaşa İlköğretim Okulu’nda, daha sonra 23 Şubat 2011 tarihinde 

Tütün İhracatçıları Birliği İlköğretim Okulu’nda, 28 Mart 2011 Pazartesi günü Yüzbaşı Şerafettin 

İlköğretim Okulu’nda ve 20 Nisan 2011 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri İlköğretim Okulu’nda, 8 

Haziran 2011’de Kestelli Şerife Eczacıbaşı İlköğretim Okulu’nda, 08 Temmuz 2011 Cuma günü 

Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda, TÜYSİAD/ Ege Bölgesi Türk-Yunan Sanayici ve İşadamları 

Derneği işbirliğinde, 30 Temmuz 2011, İstanbul- LÖSEV işbirliğinde, son olarak da 23 Aralık 2011’de 

İlkkurşun İlköğretim Okulu’nda balık ekmek şenlikleri düzenlenmiştir. Ayrıca, İzmir Deniz Ticaret 

Odası ve Konak Belediyesi işbirliğinde 26-27 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen “Minik Denizciler 

Şenliği” ile 1-2 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen “İzmir Balık Festivali”ne, 21 Aralık 2011 
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Çarşamba günü düzenlenen Denizci Çocuk Şenliği’ne destek olunmuştur. Bu kapsamda, 10 bin 

öğrenciye balık yedirilmesi sağlanmıştır.  

Diğer yandan, mesleki ve teknik öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin 

geliştirilmesi amacıyla düzenlenen fikir/proje geliştirme yarışması kapsamında, 14 Nisan 2011’de 

İzmir’de yapılan elemelerde katılımcılara kalem, yapboz gibi malzemeler ile balık-ekmek verilmesi 

sağlanmıştır. 

 

Bahsedilen bu etkinliklerde, tüketimin artırılmasına yönelik olarak balığın faydalarından bahsedilmiş, 

etkinliklerde kullanılan balık ihracatçı firmalarımızdan temin edilmiş, sadece pişirme işlemi STG veya 

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği bütçesinden yaptırılmıştır. Bu kapsamda 

ayrıca, üzerinde STG logosu olan kalem, balon, yapboz gibi promosyon malzemeleri çocuklara 

dağıtılmış, posterler sergilenmiş, balık tariflerinin yer aldığı kitapçığımız dağıtılmıştır. Söz konusu 

etkinliklere mümkün olduğunca her ay, farklı bir İlköğretim Okulu’nda devam edilmektedir.  

BASIN/YAYIN VE BELGESEL:  

Şu ana kadar çeşitli gazetelerde Tanıtım Grubu’yla ilgili haberler yayınlanmış, ilgili medya 

kuruluşlarına gerekli her türlü bilgi desteği sağlanmıştır. 

Su Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Savaş Dugan tarafından hazırlanan “Yaşayan Sular, 

Yeşilden-Maviye Akan Bereket” belgeseli ile “40 Yılın Yıldızı Alabalık” belgeselinin ülkemiz su 

ürünleri sektörü ile ilgili olduğu dikkate alınarak destek sağlanmıştır.  

Balıkçılık sektörü için önem taşıyan Eurofish dergisi editörü Behnan Thomas, Türk su ürünlerini 

incelemek üzere 28 Kasım-3 Aralık 2011 tarihlerinde ülkemiz tesislerini ziyaret etmiş, bu sayede 

Şubat 2012 sayısında Türkiye su ürünlerine geniş yer verilmesi sağlanmıştır. Bu dergilerden 200 adet 

edinilmiş olup, katılım sağlanan etkinliklerde dağıtılacaktır.  
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2011 YILINDA KATILIM SAĞLANAN ULUSLARARASI FUARLAR: 

Su Ürünleri Tanıtım Grubu olarak katılım sağlanan fuarların çoğu, ülkemizden başka su ürünleri ilgili 

firma olmaması da dikkate alınarak ulusal stand özelliği taşımaktadır. Bu fuarlar süresince standımızı 

ziyaret ederek ülkemiz ürünleri ile ilgili bilgi alan ve ülkemizden ithalat yapmak istediğini belirten 

firmaların iletişim bilgileri ile talep ettikleri ürünler; ayrıca, çeşitli konularda işbirliği yapmak isteyen 

firmaların talepleri ile iletişim bilgileri üyelerimize duyurulmuş, tanıtım filmi izletilerek ve su 

ürünlerimiz sergilenerek sektörümüz tanıtılmaya çalışılmış, katalog, cd, balık tarifleri kitapçığı ve 

çeşitli promosyon malzemeleri dağıtılmış, bazı fuarlarda pişirme yapılarak ziyaretçilere ikram 

edilmiştir.   

Katılım sağlanan fuarlar aşağıda yer almaktadır. 

 Prodexpo 2011, 

 Gulfood 2011, 

 European Seafood Exposition (ESE) 2011, 

 Worldfood Azerbaijan 2011,  

 Iran Food&Hospitality 2011, 

 Asian Seafood Exposition,  

 Worldfood Ukraine,  

 China Fisheries & Seafood Exposition,   

 Agrofood 2011 Fuarı.  

 

RUSYA FEDERASYONU/PRODEXPO 2011: 

Rusya Federasyonu, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi konumundadır. Su 

Ürünleri Tanıtım Grubu, Rusya Federasyonu’nda ve Doğu Avrupa’da düzenlenen en büyük gıda fuarı 

olan Moskova’da, 7-11 Şubat 2011 tarihlerinde 18. kez düzenlenen “Prodexpo 2011” Fuarı”na, su 

ürünlerimizin tanıtılması amacıyla (http://www.prod-expo.ru/en/) 30 m²’lik bir info standla katılım 

gerçekleştirilmiştir. 

Fuarda 55 ülkeden 2.030 katılımcı firma yer almış ve 50 binin üzerinde kişi ziyaret etmiştir. Fuara, Su 

Ürünleri Tanıtım Grubu dışında, 19 Türk firması katılmıştır. Fuarda, Rusya Federasyonu dışında, 

özellikle Türki Cumhuriyetler dahil olmak üzere geniş bir kesime, su ürünlerimizi tanıtma şansı elde 

edilmiştir. Standımızı yaklaşık 200 firma temsilcisi ziyaret etmiş ve ilginin büyük olduğu görülmüştür.  

Levrek ve çipuranın bu ülke pazarında tanındığı, marketlerde rahatlıkla bulunabildiği, dolayısıyla 

büyük bir potansiyel oluşturduğu düşünülmektedir. Ülkemizde önemli miktarlarda üretilen çipura ve 

levrek, ayrıca suşi tüketimine bağlı olarak orkinos için talep olduğu, alabalık ve hamsi için de bir 

miktar talep bulunduğu görülmüştür. Alabalık, genelde füme üretimi için talep edilmektedir. Fuarda 

Rusça hazırlanmış ihraç ürünlerimizi tanıtıcı katalog ile balık yemekleri kitapçığı, CD ve çeşitli 

promosyon malzemeleri ziyaretçilere dağıtılmış, bunun yanında ihracatçı firmaların katalogları ile 

ülkemiz balıkları sergilenmiştir.  

Rusya Federasyonu, nüfus yoğunluğuna da bağlı olarak 900 bin ton balık ithalatı yapan dev bir 

pazardır ve komşumuz olması dolayısıyla Türkiye bu pazarda önemli bir avantaja sahiptir. Bu ülkeyle 

ticaret yapmak isteyen firmaların, özellikle Rusça bilen personel çalıştırmalarının yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Adı geçen fuarda, yaklaşık 200 firma temsilcisinin standımızı ziyaret etmiş olması,  ayrıca zaten 

çipura, levrek, hamsi, alabalık ve orkinos tüketiminin oldukça yüksek seviyede olması, bu ürünlerin 

marketlerde ve restoranlarda kolayca bulunmasının ülkemiz açısından bir üstünlük olduğu 

düşünülmektedir. Su Ürünleri Tanıtım Grubu, World Food Moskow Fuarı’na da katılım sağlamış ve 

bu ülkeye olan ihracatımızın 2010 yılında 2009’a oranla % 227 arttığı görülmüştür.  

http://www.prod-expo.ru/en/
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RUSYA FEDERASYONU'NA YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

(03, 1604 VE 1605 FASLI)     

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 104.446 551.724 

2008 169.326 922.826 

2009 483.906 2.392.626 

2010  1.795.196 7.858.431 

2011  3.903.588 21.000.453 

 

B.A.E./GULFOOD 2011: 

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, yeni pazar arayışı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticari 

özelliklerini de dikkate alarak,  27 Şubat-2 Mart tarihlerinde, Dubai’de düzenlenen Gulfood Fuarı’na 

katılım kararı almış, bu çerçevede ülkemiz su ürünlerinin tanıtılması amacıyla 18 m²’lik bir info stantla 

katılım gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere, B.A.E., Körfez ülkeleri içinde alım gücü yüksek ve en 

dinamik ülkelerden biri olup, aynı zamanda da bölgenin en önemli reeksport merkezidir. Reeksport 

merkezi olması dolayısıyla ülke içi talep kadar, ülke üzerinden sağlanacak dış talepleri yakalamak 

amaçlı olarak da pazara girilmesi önem taşımaktadır. 
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2011 yılında 16. kez düzenlenen bu fuara, Su Ürünleri Tanıtım Grubu ilk kez katılmıştır. 152 ülkeden 

3.800 katılımcının, 81 ulusal pavilyonun  yer aldığı Gulfood fuarı, dünya çapındaki en önemli yiyecek, 

içecek ve otel ekipmanları fuarlarındandır. Gulfood 2011 Fuarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun 

bir katılım gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğu Ortadoğu, Afrika, Asya’dan olan 55 bin kişinin ziyaret 

ettiği Gulfood fuarı, gıda sektörünün buluşma noktası, uluslar arası işbirliği alanı olmak yanında büyük 

satış platformu olma özelliğine de sahiptir. Ülkemizden de 134 katılımcı firma yer almıştır.  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu standını yaklaşık 250 kişi ziyaret etmiştir. Fuarda su ürünleri sektöründe 

başka Türk standı olmaması dolayısıyla, STG’nin bu fuarda yer alması ülkemizin temsili açısından 

önem taşımıştır. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilere, ülkemiz su ürünleri ve sektörü 

tanıtılmış, pazar olanakları üzerinde araştırma yapılmıştır. Nüfusunun % 80’ini yabancıların 

oluşturduğu bu ülkede levrek, çipura, alabalık ve orkinosun büyük ölçüde tüketildiği, marketlerde 

rahatlıkla bulunabildiği görülmüştür. İnfo stand ziyaretçilerine, ülkemiz su ürünlerine olan ilgileri 

tespit edilerek talep ettikleri ürünlerle iştigal eden firmalarımızın irtibat bilgileri verilmiştir. Ayrıca, 

ülkemiz su ürünleri sektörünü tanıtıcı film ziyaretçilere izletilmiştir. 

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 49.958 449.047 

2008 88.553 412.327 
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2009 296.197 1.422.284 

2010  246.054 1.245.714 

2011  249.431 1.708.848 

 

BELÇİKA/EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION (ESE) 2011: 

Belçika/Brüksel’de 03-05 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen ve milli katılım organizasyonu İstanbul 

İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Avrupa Su Ürünleri/ESE Fuarı’na katılım konusunda 

yapılan değerlendirme sonucunda, info stant düzeyinde katılmak yerine, Avrupa’nın en önemli su 

ürünleri fuarı olan bu fuarda daha büyük bir alanda tanıtım yapılması, tanıtım kapsamında Türk su 

ürünlerinin tadımının yapılabileceği bir mutfak açılması, etkin bir şekilde katılım sağlanması, ülkemize 

özgü diğer tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Bu kapsamda 28 

m2’lik bir stant kiralanmıştır. Ayrıca International Seafood Magazine dergisinde ve metrolarda ilan 

verilmiş, fuar alanında tanıtım panosu kiralanmıştır. Su ürünleri ihracatçısı firmalara verilmesi ve 

yurtdışı fuarlarda kullanılması amacıyla üzerinde balık deseni yer alan kravat, fular, kalem, hafıza 

kartı, anahtarlık gibi tanıtım materyalleri yaptırılmıştır.  

Diğer yandan, bu fuar için Medya Yaşam Ltd. Şti. tarafından İngilizce olarak hazırlanan ve 

ziyaretçilere dağıtılan "Turkey Seafood Company Guide" fihristi için ana sponsorluk bedeli 

ödenmiştir.  

Bu yıl 19. Kez düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük fuarı olan Brüksel Su Ürünleri Fuarı’na Su 

Ürünleri Tanıtım Grubu ilk kez katılmıştır. ESA Fuarı’nda 140 ülkeden 1582 firma yer almış ve fuar 7 

holde gerçekleştirilmiştir. Fuar süresince 5 bin kişiye Türk balığı pişirip ikram edilmiş, başarılı bir 

fuara imza atılmıştır. Avrupa Birliği’nden Sorumlu ve Başmüzakereci Devlet Bakanı Sn. Egemen 

Bağış da standımızı ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracat 

yapabildiği tek hayvansal ürünün su ürünleri olduğuna işaret eden Bağış, Türk su ürünleri sektörü ile 

gurur duyduklarını söylemiştir. 
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BENELÜKS ÜLKELERİNE (BELÇİKA, HOLLANDA, LÜKSEMBURG) YAPILAN SU ÜRÜNLERİ 

İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 7.743.491 53.023.654 

2008 8.777.312 65.087.988 

2009 8.918.862 62.411.331 

2010  8.406.938 67.442.704 

2011  8.574.039 83.226.520 

 

AZERBAYCAN/WORLDFOOD AZERBAIJAN 2011:  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde, 25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde 17. kez 

düzenlenen WORLDFOOD AZERBAIJAN 2011 Fuarı’na Türkiye’nin su ürünleri ihracatını arttırmak 

için katılmış bulunmaktadır. Azerbaycan, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yer altı ve yer üstü 

kaynakları itibariyle son derece zengin bir ülke olup, son yıllarda petrol dışı sektörlerin gelişimini 

desteklemek üzerinde yatırımlarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Azerbaycan’ın ekonomik 

potansiyeli, ülkemize olan yakınlığı gibi nedenlerden dolayı yeni pazar arayışındaki Su Ürünleri 

Tanıtım Grubu, bu ülke tüketicilerinin Türk balıklarını tanımalarını sağlamak, çok az miktardaki su 

ürünleri ihracatını artırmak ve balık ithalatındaki pazarlama ve dağıtım kanallarını yerinde görmek 

amacıyla, adı geçen fuara katılım kararı almış ve 20 m2’lik bir stantla ilk kez katılım 

gerçekleştirmiştir.  

 

Worldfood Azerbaijan 2011 Fuarı, Azerbaycan’da düzenlenen en önemli gıda fuarıdır. Bu fuar 2011 

yılında 17. kez gerçekleştirilmiş ve yeni yapılan Bakü Expo Center’da düzenlenmiştir. Worldfood 

Azerbaijan 2011 Fuarı’na 19 ülkeden 100 firmanın katıldığı, ziyaretçi sayısının ise 5 binin üzerinde 

olduğu bilgisi edinilmiştir. Fuarda, Türkiye’den farklı sektörlerden 8 firma yer almıştır.  

İki ülkenin aynı dili konuşması nedeniyle Su Ürünleri Tanıtım Grubu standını fazla sayıda katılımcı 

ziyaret etmiştir. Kiralanan dolapta sergilenen ülkemiz balıkları sayesinde Azeri tüketicilere Türk su 

ürünleri ve sektörü tanıtılmış,  pazar olanakları üzerinde araştırma yapılmıştır. İnfo standı ziyaret eden 

alıcılara, ülkemiz su ürünlerine olan ilgileri tespit edilerek talep ettikleri ürünlerle iştigal eden 

firmalarımızın irtibat bilgileri verilmiş, promosyon malzemeleri dağıtılmıştır.  

Azerbaycan, dünyada siyah havyarı ile tanınan ve ünlenen bir ülkedir. Tüketici alışkanlığı ağırlıklı 

olarak kırmızı etten oluşmaktadır ve kişi başına balık tüketimi Türkiye’den azdır. Azerbaycan’da 

çoğunlukla asetrina adlı bir balık tüketilmektedir ve oldukça pahalıdır. Hazar Denizinden çıkarılan bu 

balık, ülkemizdeki Mersin Balığına benzemektedir. Ayrıca, bu ülkede üretilen alabalığın yanı sıra,  

Uzak Doğudan ithal edilen kalite ve hijyen sorunu olan balıklar tüketilmektedir. Türk balıkları ise, 

genel olarak Bakü’de yerleşik Türk restoranlarında tüketime sunulmakta, bu restoranlar da ihtiyaçları 

olan balığı (50-100.-kg. arası) hava kargo yoluyla getirtmektedir. Geniş kitlelerin tüketimini sağlamak 

için de;  bilhassa lojistik  giderlerinin aşağı çekilmesine yönelik çözüm üretilmesi, ithalatta Türk 

balıkları için kota ayrılmasının ve vergi muafiyetlerinin tanınmasının yolunun  açılması ve ürün 

çeşitlemesine gidilmesi elzemdir. Ülkede Türk televizyon kanallarının yakından izlendiği dikkate 

alınarak, su ürünlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin başarıya ulaşma şansı oldukça yükseltir. Sazan 
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ve alabalık yetiştiriciliği yönünde de ciddi talepler gelmiştir. Özellikle balık yemi üretiminde ciddi 

teknolojik eksikliklerin bulunduğu gözlenmiştir. Bunların sağlanması durumunda, Türk balığının bu 

pazarda önemli bir pazar payının olacağına inanılmaktadır.  

 

AZERBAYCAN'A YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 42.351 232.695 

2008 123.670 704.754 

2009 109.802 590.170 

2010  51.979 304.084 

2011  137.753 837.858 

 

IRAN FOOD&HOSPITALITY 2011:  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, İran’ın Başkenti Tahran’da 6-9 Haziran 2011 tarihlerinde 18. kez 

düzenlenen, İran Food, Beverages&Hospitality Trade Fair (Gıda, İçecek ve Konukseverlik Fuarı)’na, 

Kanatlı Tanıtım Grubu ile birlikte katılım sağlamıştır. Sektör olarak iki tanıtım grubu, birlikte katılarak 

çok büyük bir sinerji oluşturulmuştur. İran Food, Beverages&Hospitality Trade Fair (Gıda, İçecek ve 

Konukseverlik Fuarı), hızla büyüyen bir fuardır. 2011 yılında 32 ülkeden bin 331 katılımcın yer 

almıştır. Türkiye, fuara milli katılım organizasyonu ile iştirak eden 8 ülke arasında yer almıştır.  

İran’da Türkiye ile ticari ilişkilerin artması istenmektedir. Su ürünleri açısından değerlendirildiğinde, 

İran’da alabalık çok bilinmekte ve tüketilmektedir. Levrek ve çipura da bilinmektedir. Fuar süresince 
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çok sayıda İranlıya levrek ve çipura ile ilgili bilgiler almışlar, levrek ve çipurayı tüketmek istediklerini 

ifade etmişlerdir. Ancak, İran’da balık ithalatına uygulanan vergi oranı şu anda yüzde 30’dur.  İki ülke 

arasında yapılacak resmi görüşmelerle bu verginin düşürülmesi konusunda girişimde bulunulacak, 

vergi oranı Türk ihracatçısının fiyat tutturabilecek seviyeye çekilebilmesi halinde İran, Türk su 

ürünleri sektörü açısından önemli ve büyük bir pazar konumuna gelebilecektir.   

 

 

HONG KONG,  ASIAN SEAFOOD EXPOSITION:  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, Hong-Kong’da 06-08 Eylül 2011 tarihlerinde, Hong Kong Convention 

&Exhibition Center’da 2. kez düzenlenen Asya Su Ürünleri Fuarı’na Türkiye’nin su ürünleri ihracatını 

arttırmak amacıyla katılmış bulunmaktadır. 2010 yılında 100 standın yer aldığı fuara bu yıl 148 firma 

ve kuruluş katılmış, ziyaretçi sayısı ise 6 bin kişiyi aşmış bulunmaktadır. Hong Kong’un, Asya'nın en 

büyük serbest pazarı ve limanı, en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezi olması özelliklerini dikkate 

alarak, Asya Su Ürünleri Fuarı’na katılma kararı alınmıştır.  

Bilindiği üzere Çin, dünya ekonomisinde büyük pay sahibidir. Hong Kong ise Çin’e açılan kapı 

konumunda bulunmaktadır. Çin için antrepo ve re-export merkezi durumundadır. Uzakdoğu’nun en iyi 

fuar merkezine sahip olan Hong-Kong dünya ticaret hacmi sıralamasında 13., ticaret hizmetleri ihracatı 

sıralamasında 12. sırada yer almaktadır. Ayrıca, Hong Kong, bölge merkezleri ve temsilcilik ofisleri 

için popüler bir merkezdir. Diğer yandan, bu ülkenin Çin’in en önemli ticaret ortağı olma konumu 

gitgide artış göstermekte, Hong Kong ekonomisi bir “re-export” merkezi haline gelmek yönünde 

ilerlemektedir. Çin’le iş yapmak isteyen yabancı şirketler Hong Kong’u daha güvenli bir seçenek 

olarak gördüklerinden, Çin pazarına girmek için de bu fuara katılım önem arz etmiştir.  

Çin ve Hong Kong’da, 200 milyonluk alım gücü yüksek ve deniz ürünlerini çok seven ve tüketen bir 

toplum yer almaktadır. Hong-Kong’un 2010 yılı itibariyle su ürünleri ithalatı 2,7 Milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Levrek ve çipura hem Akdeniz mutfağı menülerini sunan restoranlarda, hem de 

geleneksel Çin mutfağına girmiş durumdadır. Çin, aynı zamanda alabalık için alternatif hedef pazar 

olarak görülmektedir.  

Asya bölgesinde kişi başı su ürünleri tüketimi, ortalama 36 kg.dır. Edinilen izlenimlerden, Hong-

Kong’un tam anlamıyla bir tüketim toplumu olduğu, balık yanında, karides, istiridye, deniz patlıcanı 
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gibi ürünlerin de yaygın olarak tüketildiği anlaşılmıştır. Hong-Kong’a çok yakın mesafede ve Çin Halk 

Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olan Makao ise kaliteli otellerin çok fazla olduğu bir 

bölgedir. Bu bölgede de Türk su ürünlerinin  tüketim şansının bulunduğu düşünülmektedir. Su 

Ürünleri Tanıtım Grubu standında sergilenen ülkemiz balıkları sayesinde ziyaretçilere Türk su ürünleri 

ve sektörü tanıtılmış,  pazar olanakları üzerinde araştırma yapılmıştır. Info standı ziyaret eden alıcılara, 

ülkemiz su ürünlerine olan ilgileri tespit edilerek talep ettikleri ürünlerle iştigal eden firmalarımızın 

irtibat bilgileri verilmiş, promosyon malzemeleri dağıtılmıştır.  

 

 

HONG-KONG'A YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 0 0 

2008 950 10.750 

2009 76 1.706 

2010  10.101 34.717 

2011  196.510 2.602.092 

 

UKRAYNA,  WORLDFOOD UKRAINE:  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, Ukrayna’da, 25-27 Ekim 2011 tarihlerinde, Ukrayna/Kiev’de International 

Exhibition Center’da düzenlenen Worldfood Ukraine Fuarı’na Türkiye’nin su ürünleri ihracatını 

arttırmak amacıyla 21 m2’lik bir info-stantla ilk kez katılmış bulunmaktadır. Worldfood Ukraine 2011, 

Ukrayna’da düzenlenen en önemli gıda fuarıdır. 2011 yılında 14. defa düzenlenmiştir. 2010 yılında 22 

ülkeden 130 firma bu fuara katılım sağlarken, 2011 yılında 30 ülkeden 148 firma yer almıştır.  
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Fuar sırasında edinilen bilgiler çerçevesinde, Ukrayna’da levrek ve çipuranın marketlere girmeye 

başladığı görülmüştür. Üstelik Türkiye’nin en önemli akuakültür ürünü levrek ve çipura, Ukrayna’da 

en lüks restaurantların menüsünde en pahalı balık türleri olarak yer almaktadır. Alabalık da bilinen 

ürünler arasındadır. Ukrayna ekonomisinin 1999 yılından bu yana yakaladığı sürekli büyüme trendi, bu 

ülkenin Türkiye'ye olan coğrafi yakınlığı, 50 milyona yakın bir pazar teşkil etmesi, yetişmiş insan 

gücü, hammadde kaynaklarının zenginliği ve birçok sektördeki yeni yatırım ve modernizasyon ihtiyacı 

dikkate alındığında iki ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha iyi düzeye çıkabileceği bir gerçektir. 

Son yıllarda süpermarket sayısında önemli oranda artış gerçekleşmiş, üstelik sağlıklı ve kaliteli ürün 

tüketiminde ciddi artış meydana gelmiştir. Akdeniz mutfağı yemekleri sunan restoranlar büyük beğeni 

toplamaktadır. Ukrayna pazarında, su ürünleri sektörü için fırsatlar oluşmaya başlamıştır. Ülkemiz su 

ürünlerinin bu pazarda tanınması halinde ihracatımızın önemli bir değere erişeceğini düşünülmektedir.  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu standında sergilenen balıklar ile ziyaretçilere Türk su ürünleri ve sektörü 

tanıtılmış,  pazar olanakları üzerinde araştırma yapılmıştır. Info standı ziyaret eden alıcılara talep 

ettikleri ürünlerle iştigal eden firmalarımızın irtibat bilgileri verilmiş, ihraç ürünlerimizi tanıtıcı katalog 

ile balık yemekleri kitapçığı, su ürünleri ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı CD ve çeşitli 

promosyon malzemeleri dağıtılmıştır.    

 

 
 
UKRAYNA'YA YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 5.089 70.038 

2008 4.582 29.092 

2009 4.582 29.092 
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2010  241 1.427 

2011  11.820 61.258 

 

Ç.H.C./CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPOSITION:   

Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), 2011 yılındaki yedinci fuar katılımını 1-3 Kasım 2011 tarihleri 

arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Qingdao şehrinde düzenlenen China Fisheries & Seafood Expo’ya 

(Çin Balıkçılık ve Su Ürünleri Fuarı)  gerçekleştirmiştir. 

18 metrekarelik bir info stand ile Türk su ürünleri sektörünün tanıtımının yapıldığı söz konusu fuarın 

bu yıl 16.sı düzenlenmiş olup, 35 ülkeden 750’nin üzerinde katılımcı ve 15.000’in üzerinde ziyaretçi 

ağırlanmıştır. Fuar genelinde özellikle alabalık konusunda taleplerin geldiği dikkati çekmiştir. Gümrük 

vergilerinin %12 civarında olduğu Çin Halk Cumhuriyeti’ne dondurulmuş su ürünleri ihracatının 

mümkün olabileceği ve bu ürünlerin ülkenin gelir düzeyi yüksek kesimine hitap edebileceği izlenimi 

edilmiştir. 

 

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 35.200 350.724 

2008 54.000 877.276 

2009 45.467 976.427 

2010  296.746 1.781.269 

2011  288.879 2.081.901 
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IRAK, AGROFOOD 2011 FUARI:   

Agrofood, Ortadoğu’da düzenlenen en büyük gıda fuarıdır. Aynı zamanda ihracatımız açısından en 

önemli ikinci partnerimiz olan Irak’ın tek uluslar arası gıda ve tarım ihtisas fuarıdır. Irak’ın 

Türkiye’den oldukça fazla ithalat gerçekleştirmesi, ayrıca, ülkemize komşu bir ülke olması dolayısıyla 

ülkemiz Irak’ta avantajlı halde bulunmaktadır. Yeni pazar arayışındaki Su Ürünleri Tanıtım Grubu, 

Kanatlı Tanıtım Grubu ile birlikte 21-24 Kasım 2011’de, Erbil’de düzenlenecek bu fuara katılım kararı 

almıştır.  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, Irak’da ilk kez bir fuara katılım sağlamıştır. Bu ülke pazarını yerinde 

görerek değerlendirilmiş, alınan talepler su ürünleri ihracatçılarına iletilmiştir.  Şu anda Irak’da Türk su 

ürünlerine yönelik bir pazar edinilmekle birlikte, yeterli değildir. Ülkemiz su ürünlerinin bu pazarda tanınması 

halinde, ihracatımızın da beraberinde artırılabileceği düşünülmektedir. 

Türkiye, Irak’ın tedarik pazarları arasında ilk sırada yer almaktadır. Körfez krizinden önce en önemli 

ticari ortaklarımızdan birisi olan Irak, gerek tarım ürünlerimiz, gerekse sanayi ürünlerimiz için büyük 

bir potansiyel arz etmektedir. 2003 yılında Irak’a gerçekleştirilen müdahaleden sonra Türkiye ile Irak 

arasındaki ticari ilişkilerde çok hızlı bir artış yaşanmıştır. Ülkede güven ortamının tesis edilerek 

demokrasinin yerleşmesi ile birlikte Irak ve Türkiye arasında iş olanaklarının daha da geliştirilebilmesi 

mümkündür. Örneğin yumurta ve kanatlı etleri sektöründe Irak’ta çok önemli biz Pazar edinilmiştir. 

Bu kapsamda su ürünleri sektörü de Irak’ın ithalatından aldığı payı artırmak için Fuara katılım kararı 

almıştır. Iraklı tüketicilerin daha çok sazan türü balıkları tanıdıkları, ancak STG standında sergilenen 

levrek, çipura ve alabalığa da yoğun bir ilginin olduğu görülmüştür.  

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler incelendiğinde Irak'la olan dış ticaret hacmi yanında su ürünleri 

ihracatının da ilerleyen yıllarda uygun koşulların sağlanması halinde genişletilebileceği 

düşünülmektedir. 
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2012 YILINDA KATILIM SAĞLANAN ULUSLARARASI FUARLAR: 

Katılım sağlanan fuarlar aşağıda yer almaktadır. 

 Bremen Uluslararası Su Ürünleri Fuarı, 

 Prodexpo 2012, 

 Gulfood 2012, 

 Boston Su Ürünleri Fuarı, 

 Hindistan Su Ürünleri Fuarı, 

 HORECA 2012. 

ALMANYA, BREMEN ULUSLARARASI SU ÜRÜNLERİ FUARI 

Avrupa’da düzenlenen en büyük su ürünleri fuarları arasında yer alan “Bremen Uluslararası Su Ürünleri 

Fuarı”nda, Türk su ürünlerinin imajını pekiştirmek ve Avrupa pazarına Türk su ürünlerini yakından 

tanıtabilmek için 12-14 Şubat 2012 tarihleri arasında Almanya’nın Bremen şehrinde bu yıl 13.sü 

düzenlenen Bremen Su Ürünleri Fuarı’na katılım sağlanmıştır.  

Fuar süresinde yapılan tanıtımın yanı sıra Türkiye’den getirilen aşçıya levrek ve çipura pişirilerek 

yaklaşık 1.500 kişiye tadım yaptırılmıştır. STG standına gelen ziyaretçilerin çoğunun, Türk levrek, çipura ve 

alabalığını önceden bildikleri görülmüştür.  STG dışında 5 Türk firmasının daha katıldığı fuarda bu yıl 

toplam 24 ülkeden 229 katılımcı ve 10.000’e yakın ziyaretçi yer almıştır.  

IRAK’A YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 102.169 505.382 

2008 54.616 268.102 

2009 72.019 369.111 

2010  38.496 165.782 

2011  6.970.672 4.628.248 
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ALMANYA’YA YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 3.983.061 18.05.993 

2008 4.548.709 24.757.122 

2009 5.409.930 31.385.662 

2010  6.864.759 38.686.696 

2011  9.516.106 64.898.233 

 

RUSYA, PRODEXPO 2012 FUARI 

Su ürünleri sektöründe son yıllarda çok önemli bir pazar haline gelen Rusya Federasyonu’nun 

Moskova şehrinde 13-17 Şubat 2012 tarihlerinde düzenlenen Prodexpo Gıda Fuarına katılım 

sağlanmıştır. Türkiye’nin Rusya’ya su ürünleri ihracatının son 4 yılda 22 kat artış göstermesi pazarın 

önemini vurgulamaktadır ve bu yüzden STG olarak bu fuara büyük önem verilmektedir.  

5 günlük fuar boyunca toplam 200 kg levrek ve çipura fileto tadımı yaptırılarak ziyaretçilerin 

beğenisine sunuldu. Bu ülkeye levrek ve çipura dışında tütsülenmiş alabalık ihracat potansiyelinin de 

yüksek seviyede olduğu görüldü. Özellikle 15 milyonluk Moskova şehrinde balık kültürünün 

gelişmesine paralel komşu ülke olmanın da avantajı ile önümüzdeki yıllarda da Avrupa pazarı ile 

birlikte en önemli pazarlardan biri olmaya devam edecektir.  
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B.A.E, GULFOOD 2012 FUARI 

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan ve bu sene 19-22 Şubat 2012 tarihleri arasında 18.si 

düzenlenen Gulfood 2012 fuarına geçen sene olduğu gibi bu yıl da info stand ile STG katılımı 

gerçekleşmiştir. Son yıllarda Orta Doğu ülkelerine ihracatımızın artmasına paralel olarak gıda 

sektöründeki tüm Türk firmaların yoğun ilgisi ve talebinin olduğu söz konusu fuarı bu yıl yaklaşık 65 

bin kişi ziyaret etti. Ülkemizden de 138 firmanın katılımı ie bu sene rekor katılım gerçekleşti. Özellikle 

yabancı nüfusun yoğunlukta olduğu Birleşmiş Arap Emirlikleri’nde levrek, çipura, alabalık ve 

orkinosun market raflarında kolaylıkla bulunabildiği görüldü. Bununla beraber bu yıl Dubai’de ilk defa 

bir su ürünleri fuarı düzenlenecek olması sektöre ilgi ve talebin ne kadar arttığının en büyük 

göstergelerinden biridir. Birleşik Arap Emirlikleri’nin aynı zamanda önemli bir reeksport merkezi 

olması Birleşik Arap Emirlikleri’ni Körfez ülkelerine ihracatta kilit ülke konumuna getirmektedir. 
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HİNDİSTAN, CHENNAI SU ÜRÜNLERİ FUARI 

Dünyanın ikinci kalabalık ülkesi olan Hindistan’a Türk balığı ihraç etmek için harekete geçen Su 

Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), Asya Kıtası’nın en büyük su ürünleri fuarı olan “Hindistan 

Uluslararası Su Ürünleri Fuarı”na bu yıl ziyaret amacıyla bir heyet gönderme kararı almış ve heyet 

aynı zamanda 29 Şubat 2012-2 Mart tarihlerinde düzenlenen Fuarı ziyaret ederek firmalarla 

görüşmelerde bulunmuşlardır. İlk etapta daha çok Türk su ürünlerinin tanınırlığı konusunda çalışma 

yapılması gerektiği, ancak kalabalık bir ülke olması nedeniyle özellikler gelir düzeyi yüksek kesime; 

ayrıca 4 ve 5 yıldızlı otel sayısı ile restaurantların fazlalığı dikkate alınarak ihracat potansiyelinin 

olduğu görülmüştür.  

 

A.B.D, BOSTON SU ÜRÜNLERİ FUARI 

Bu yıl 11-13 Mart 2012 tarihlerinde 31.si düzenlenen ve Avrupa Su Ürünleri fuarından sonra dünyanın 

en önemli fuarı konumunda olan Boston Su Ürünleri fuarına 18 metrekarelik stand ile katılım 

sağlanarak hem Türk Su ürünleri sektörü tanıtıldı hem de yaklaşık 2.000 kişiye fileto halinde levrek ve 

çipura tadımı yaptırılmıştır.Fuara bu sene 43 ülkeden toplam 1.100 katılımcı iştirak ederken 20 binden 

fazla ziyaretçi yer almıştır. Fuar özellikle Türk firmalarının Kuzey Amerika pazarına girebilmeleri için 

önemli bir kapı olarak görülmektedir. Fuar süresince Türk balıklarının çok beğenildiği, taze ve 

dondurulmuş ürünlere ABD pazarında büyük ilgi olduğu görülmüştür. Özelikle ekonomik krizin 

psikolojik etkilerinin geçmesi ve de bilhassa ABD’nin doğu ve batı sahilindeki sağlıklı beslenme 

alışkanlığı trendindeki artışla birlikte balığa olan yöneliş ve tüketiminde artış olduğu gözlemlenmiştir. 
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A.B.D.’YE YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 497.625 3.873.110 

2008 715.341 5.553.829 

2009 782.096 6.372.089 

2010  1.040.889 7.717.810 

2011  649.635 5.267.373 

 

LÜBNAN, HORECA 2012 FUARI 

Su Ürünleri Tanıtım Grubumuz, 20-23 Mart 2012 tarihleri arasında Lübnan’ın Beyrut şehrinde 

gerçekleşen HORECA 2012-Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı’na bu yıl ilk defa katılmış 

bulunmaktadır. Bu yıl 19. kez düzenlenen Fuarda, 19 ülkeden 310 katılımcı firma yer almış ve Fuarı 

yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etmiştir.  

Fuarda yapılan gözlemlerden; Lübnan’ın Türk su ürünleri sektörü açısından gelişime açık bir pazar 

olduğu anlaşılmıştır. Lübnan’da, Türkiye’ye büyük hayranlık duyulmakta ve Türk dizileri beğeniyle 

izlenmektedir. Lübnan, turistik açıdan da bir cazibe merkezidir. Ekonomisi ithalata bağımlı olan 

Lübnan’ın ithalatında Türkiye, en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında 6. sırada, balık ithal ettiği 

ülkeler arasında ise 7. sırada bulunmaktadır. Lübnan pazarında ülkemize ve Türk ürünlerine karşı bir 

merak ve ilgi olmakla birlikte, pazara yönelik sistematik pazarlama ve tanıtıma ihtiyaç duyulduğu bir 

gerçektir.  
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Başkent Beyrut, dünyanın önemli ticari ve mali merkezlerinden olup, son yıllarda özellikle 

Avrupa’dan Suriye, Irak ve Ürdün’e ihraç edilen ürünler için önemli bir reeksport merkezi haline 

gelmiş durumdadır.  Turizm ülkesi olduğundan restaurant ve 4-5 yıldızlı otel sayısı fazladır. Buna 

bağlı olarak da balık yaygın olarak tüketilmektedir.  

Türkiye, Lübnan’a 2010 yılında çoğunluğu çipura ve levrek balıkları olmak üzere 18 milyon 440 bin 

dolarlık, 2011 yılında ise yüzde 3’lük düşüşle 17 milyon 786 bin dolarlık su ürünleri ihracatı 

gerçekleştirilmiştir. Su Ürünleri Sektörü, 2011 yılında sağladığı ihracat artış başarısını Lübnan 

pazarında da sürdürmek için, HORECA Uluslararası Gıda Otel Ekipmanları Fuarı’na katılmıştır.  

Söz konusu Fuarda balıklarımız sergilenmiş, ayrıca ziyaretçilere füme alabalık ikram edilmiştir. Fuar 

süresince standımızı ziyaret eden temsilcilere ülkemiz ürünleri ile ilgili bilgi verilmiş, talepler 

üyelerimize duyurulmuştur.  

 

LÜBNAN’A YAPILAN SU ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2007 2.296.867 7.073.550 

2008 3.414.860 10.117.956 

2009 4.530.020 14.229.252 

2010  4.782.760 18.440.113 

2011  4.418.448 17.786.997 
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Yapılan tanıtım çalışmalarının ihracat değerlerinin yer aldığı tabloda da görüleceği üzere ihracatımıza 

ivme kazandırdığı, Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun kamuoyundaki bilinirliğinin önemli ölçüde 

artırdığı, ihracat pazarlarımızın çeşitlendiği, bu durumun ihracat yanında iç talepte de belirgin bir 

iyileşmeye yol açtığı görülmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında 75 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Su ürünleri, ülkemiz açısından gelişimini hızla sürdüren, yıldız sektörlerdendir.  

2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER: 

ULUSLAR ARASI FUARLAR: 

Aşağıda yeri ve tarihi yer alan uluslararası fuarlara başvuru yapılmış ve katılım gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılmış olup, gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.  Bu fuarların tamamına yakın kısmında, daha 

etkin bir tanıtım yapılması amacıyla fuar süresince balık pişirilip ziyaretçilere ikram edilecektir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, katılım sağlanan fuarların düzenlendiği ülkelerde karşılaşılan sorunlara 

çözüm bulabilmek için Ekonomi Bakanlığımız, Ticaret Müşavirliklerimiz/Büyükelçilerimiz nezdinde 

girişimde bulunulmuştur. Ayrıca, yıllardır Avrupa Birliği’ne ihraç edilebilen hayvansal ürünlerden 

olan su ürünleri sektörümüz için yeni pazarlara yönelik araştırmalara devam edilmekte ve bu 

araştırmalar sonrası belirlenecek ilave fuarlara katılım sağlanarak su ürünleri ihracatımızın daha da 

artırılması hedeflenmektedir.  

 Belçika/Brüksel, European Seafood Exposition/ESE, 24-26 Nisan 2012, 

 Libya/Trablus, Agro Libya Food Fuarı, 7-10 Mayıs 2012 

 Azerbaycan/Bakü, Worldfood Azerbaijan Fuarı, 15-17 Mayıs 2012 

 İzmir, Future Fish Eurasia Fuarı, 7-9 Haziran 2012, 

 İstanbul, Seaexpo Turkey Fuarı, 14-17 Haziran 2012, 

 Ç.H.C., Dalian Balıkçılık ve Su Ürünleri Fuarı, 6-8 Kasım 2012, 

 Rusya/Moskova, Prodexpo 2013, 11-15 Şubat 2012. 

BALIK EKMEK ŞENLİKLERİ: 

Diğer yandan, balık tüketiminin azlığına dikkat çekmek, balığın besin değerinin önemini vurgulamak, 

ilköğretim öğrencilerimizin balığı sevmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen balık-ekmek 

şenliklerine devam edilecektir. 

DİĞER  TANITIM FAALİYETLERİ: 

- Afiş/broşür çalışmaları, 

- Tanıtım ve promosyon malzemelerinin hazırlatılması ve ilgili kesimlere dağıtımı, 
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- Yurtdışından dergi/gazete temsilcilerinin ülkemize daveti, bu itibarla ülkemiz su ürünleriyle 

ilgili haber yapılması. 

- Bilboard çalışmaları yapılması ve diğer faaliyetler. 

YURTİÇİ TANITIM FAALİYETLERİ: 

- Dergi/gazete gibi basın organlarında ilan, 

- İlgili kuruluşlarla birlikte yürütülecek tanıtım faaliyetleri, 

- Tanıtım amaçlı hazırlanan katalog ve web sitesinin yenilenmesi,  

- Banner, poster hazırlanması, 

- Tüketimi artırmak amaçlı radyo ve TV reklamları, sponsorluk  

- Yurtiçi fuar/etkinlik katılımı, kongre, fuar gibi organizasyonlara destek, 

- Promosyon malzemelerinin dağıtımı. 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: 

- Sektörel pazar araştırma, rapor, istatistik çalışmaları.  

SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU BÜTÇESİ:  

Ekonomi Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2008 tarihli onayı çerçevesinde, Su 

Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, 

Gümrük Tarife Cetvelinin 03 Faslında ve 16.04 ile 16.05 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 

ürünlerin ihracatının tamamından FOB bedel üzerinden ek nispi aidat olarak binde 1 oranında kesinti 

yapılmaktadır.  

Su Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından yapılan harcamaların yer aldığı 2011 yılı gerçekleşen gelir gider 

tablosu ile  2012 yılında yapılması planlanan faaliyetler için 1.003.000.-TL olarak belirlen tahmini 

bütçe aşağıda yer almaktadır.  

SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU 2011 YILI GELİR-GİDER TABLOSU (TL) 

(1.1.2011-31.12.2011 ARASI)  

GELİRLER:   

Ek Nisbi Aidat(Tanıtım Fonu) 798.686,12 

Faiz Geliri 44.319,38 

Fuar Desteği  52.784,00 
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GELİRLER  TOPLAMI  ==> 895.789,50 

GİDERLER:   

Yurtdışı fuar giderleri, organizasyonlar 620.523,45 

Yurtiçi tanıtım/organizasyonlar 49.253,03 

Diğer giderler 25.025,26 

GİDERLER TOPLAMI  ==> 694.801,74 

GELİR-GİDER FARKI: 200.987,76 

2011 sonu itibariyle devreden 797.332,23 

 

SU ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU 

2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GELİR-GİDER TABLOSU 

 

BÜTÇE KALEMLERİ  

    GİDER 

(TL)  

 

BÜTÇE KALEMLERİ      GELİR(TL) 

I) YURTDIŞI TANITIM 

GİDERLERİ 
812.700 

   

Yurtdışı Fuar Giderleri 450.000  Ek Nispi Ödenti  

(binde 1)   

 

 

901.000 

 Yurtdışı Seyahat Giderleri, (STG 

üyeleri, personel uçak, otel, ulaşım 

vb. giderleri) 

150.000 

 

Yurt Dışı Etkinlikler 90.000 
 

 

Yabancı konuk ağırlama 

(Basın-yayın, sektörel 

uzman/danışman, temsilcileri 

davetine ilişkin masraflar) 

100.000 

 

Reklam, İlan, İletişim Giderleri 22.700 
 (*) 2011 yılından devir 

(tahmin) 

600.000 
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II) YURTİÇİ TANITIM 

GİDERLERİ 
100.300 

 Fuar Gelirleri 50.000 

Yurtiçi fuar, kongre, seminer 

katılımı ve sponsorluk giderleri 
90.300 

 Faiz Geliri 52.000 

Yurtiçi seyahat giderleri 10.000    

III) DİĞER GİDERLER  90.000    

Uluslar arası Kuruluş aidatları 0    

Kargo, gümrük vb. hizmet giderleri 15.000    

Promosyon Malzemeleri 35.000    

 Katalog ve Basılı Yayın Gideri 

(afiş, broşür) 
30.000 

 
  

Diğer Bilinmeyen Beklenmeyen 

Giderler 
10.000 

   

GİDERLER TOPLAMI  1.003.000  GELİRLER TOPLAMI 1.003.000 

GELİR-GİDER FARKI: 0    

(*) Açıklama: 2012 bütçesi1.003.000.-TL. olarak belirlendiğinden 2011 yılında devir olması beklenen 

tutar, gelirler toplamına dahil edilmemiştir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:  

TÜRKİYE GENELİ SU ÜRÜNLERİ İHRACAT DEĞERLERİ (03, 1604, 1605 

FASLI)   

YIL  MİKTAR(KG) DEĞER (FOB$) % $ ARTIŞI  

2000 34.061.262 89.486.941   

2001 25.752.143 74.314.052 -17 

2002 33.843.766 123.182.322 66 

2003 37.924.431 154.740.688 26 
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Tüm bu faaliyetlerin sonucunda, yukarıdaki tablolarda da görüleceği üzere su ürünleri ihracatımız 

geçmiş yıllara oranla iyi bir noktaya gelmiştir. Bu anlamda su ürünleri sektörü, yıldız sektörler 

arasında sayılabilir. Yapılan tanıtım çalışmaları ile Türk su ürünlerinin yurt dışı pazarlarda 

bilinirliliğinin artırılması, Türk ürünlerinin imajının güçlendirilmesi, firmalarımızın sahip olduğu 

pazar payının artırılması, bu itibarla ihracat değerlerimizin artırılması ve Pazar sayımızın 

çeşitlendirilmesi gayreti gösterilmiştir. 2009 yılında bir miktar azalma görülse de bunda tüm dünyada 

yaşanan küresel krizin etkisi büyüktür. Ayrıca, gerçekleştirilen tanıtımlar sayesinde daha önce 

tamamına yakın kısmı Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen su ürünlerimiz için pazar çeşitliliği 

yaratılmıştır. Yurtdışı çalışmalarının sonuçlarının ilişkin değerlendirmenin, küresel ekonomik krizinin 

etkilerinin de su ürünlerine olan talebi etkilemesi nedeniyle, biraz daha uzun vadeli olarak 

2004 40.369.155 213.658.962 38 

2005 45.493.615 244.460.441 14 

2006 46.891.021 259.866.349 6 

2007 52.494.335 304.256.116 17 

2008 59.050.733 414.013.431 36 

2009 58.105.901 342.090.565 -17 

2010 60.235.537 360.773.733 6 

2011  71.758.095 445.726.062 23 
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yapılmasının daha doğru sonuçlar vereceği düşünülmektedir. İhracatımız ise çok hızlı bir ivme ile 

yükselme gösterirken, dünyadaki global krize bağlı olarak 2009 yılında bir miktar azalış olmakla 

birlikte, diğer sektörlere oranla bu azalışın küçük bir düzeyde kaldığı yine tablodan görülebilir. 

Bununla birlikte, katılım sağlanan fuarlar sonrasında, o ülkelere çok büyük miktarlarda olmasa da 

ihracatın artarak devam ettiği istatistiklerde görülmektedir. Zaten su ürünlerdeki ihracatımız 2010 

yılında normal seyrine kavuşmuş, 2011 yılında da artış hızla devam etmiştir. 2011 yılı sonunda, 

ihracatımız şimdiye kadar ulaşmadığı bir seviyeye ulaşmış, 2012 yılında da bu artışın devam edeceği 

düşünülmektedir. Sektörümüze ve ihracata ait genel sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar 

nezdinde girişimlerde bulunulmuş, çeşitli konuların yakın takipçisi olunmuş, 2012/13 döneminde de 

sektörümüzün çıkarları doğrultusunda çalışmalarına devam edilecektir. Sektörümüzün 1 milyar  $’lık 

ihracat hedefine en kısa sürede ulaşması için çalışmalara devam edilmektedir.    

2.3 KANATLI TANITIM GRUBU:       

 Ülkemiz kanatlı hayvan sektöründe yeni pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi ve mevcut pazar 

payının arttırılmasına yönelik tanıtım etkinliklerinde bulunulması amacıyla Kanatlı Tanıtım 

Grubu'nun kurulmasına ilişkin genel kurul kararları değerlendirilerek, Ege, İstanbul ve Akdeniz 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Genel Kurulları'nın aldıkları kararlar 

doğrultusunda, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 22.12.2010 tarih, 1056 sayılı onayı ile Kanatlı 

Tanıtım Grubu kurulmuştur. Grubun sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.  Kanatlı Tanıtım Grubu tarafından gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere yumurta ile kanatlı eti ve ürünlerinin FOB 

ihracat bedelinin tamamı üzerinden ihracatında binde 1 (bir) oranında ek nisbi aidat alınmaya 

başlanmıştır (GTİP: 02.07, 04.07, 04.08, 16.02.20, 16.02.31, 16.02.32,  16.02.39). Grupta, 

Birliğimizi dört üye temsil etmektedir.  

Kanatlı ürünleri sektörü sahip olduğu bilgi birikimi, üretim teknolojisi,  ülkemizin hedef 

pazarlara yakınlığı, AB normlarına uygun üretim, ve işleme kapasitesi, yüksek ihracat 

potansiyeli ve yarattığı katma değer ile birlikte sektörün sağladığı yoğun istihdam ülkemiz 

ekonomisi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, 

en ucuz ve en kolay temin edilebilen protein maddesi olan beyaz et ve yumurta talebinin 

özellikle yurt dışında artırılması amacıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri yürütülmekte, bu 

faaliyetlerle çerçevesinde yurt dışı pazarlarda Türk ürünü algısın güçlendirilmesi, Türk menşeli 

kanatlı ürünlerin bilinirliliğinin artırılması ve bu meyanda ihracat rakamlarının miktarının 

artırılması  hedeflenmektedir. 

Bu çerçevede, günümüz insanının sağlıklı beslenmeye verdiği önem ve tüketici kriterlerinde 

sağlıklı beslenmenin giderek artan önem kazanması neticesinde kanatlı eti ve yumurta 

tüketiminin her geçen gün artmakta olduğu noktası esas alınarak; yeni pazarlar bulunması ve 

mevcut pazarlardaki payımızın artırılması amacı ile faaliyetler yürütülmekte olup, bu 

kapsamda, kanatlı ürünleri sektörümüzün hedef pazarını teşkil eden  ülkelerde Türk menşeli 

kanatlı ürünlerinin yer alınması gayreti ile  fuarlara ve Ticaret Heyeti gibi organizasyonlara 

iştirak edilmesi sağlanarak, Türk kanatlı ürünleri tanıtılmaya, ve Türk kanatlı ürünleri imajının 

güçlendirilmesine çalışılmaktadır. 
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Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ve 

faaliyetlerin ihracata etkileri rapor içerisinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.  

 

KANATLI ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU ÜYE YAPISI ve MALİ ALT YAPI 

 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, 2011 yılında Ekonomi Bakanlığımızın 07/01/2011 tarih ve 100 

sayılı talimatları ile kurulmuş olup, mevcut Yönetim Kurulu şu anda İstanbul (4 üye), Ege (3 

üye), Akdeniz (2 üye) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri’nden Yönetim 

Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 

tarafından gerçekleştirilen toplantılar, yazışmalar, iş takvimi, bütçe, sektörel kuruluşlarla 

koordinasyon ve sekretarya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 

yürütülmektedir.  

 

 Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubunun üyelerinin isim ve unvanları: 
Başkan    : Şahin AYDEMİR (İİB) 

Başkan Yrd.             : Teoman İnal (İİB) 

Üye    : Mehmet AYTEKİN (İİB)  

Üye                     : İsmail ÖZCAN (İİB) 

Üye    : Bedri GİRİT (EİB) 

Muhasip Üye   : Hamdi EKİZ (EİB) 

Üye    : Sait EVRENKAYA (EİB) 

Üye    : Derya PALA (EİB) 

Üye    : Yüksel KÜÇÜK (AKİB) 

Üye    : Uğur UZUN (AKİB) 

 

Ekonomi Bakanlığımızın onayı çerçevesinde, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere,  

 

FUAR VE ORGANİZASYONLAR:  

 

Hedef pazarımızı teşkil eden Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, çevre ülkelerde düzenlenen 

fuar organizasyonlarına ve Ekonomi Bakanlığımızın himayelerinde gerçekleşen Ticaret 

Heyetlerine azami ölçüde katılım gayreti gösterilmiş bunun yanında Sektör sorunlarına çözüm 

bulunması, bilgi paylaşımının artırılması ve sektör paydaşları ile istişare imkanı sağlanabilmesini 

teminen yurt içinde icra edilen toplantılara katılım sağlanarak, Ekonomi Bakanlığımız, Türkiye 

İhracatçılar Meclisimiz nezdinde ziyaretler gerçekleştirilerek sektör sorunlarına çözüm 

bulunması hedeflenmiş bu çalışmaların yanı sıra yurt içerisinde gerçekleşen sivil toplum 

organizasyonlarına iştirak edilmesine çalışılarak, Kanatlı ürünleri sektörünün sorunları her 

mecrada dile getirilmiştir. 

 

 Bu çerçevede, Kanatlı Ürünleri Tanıtım grubu olarak katılım sağlanan etkinliklerde irtibat 

kurulan yurt dışı firmaların iletişim bilgileri ve talepleri sektör firmaları ile  paylaşılmış ve bu 

etkinlikler kapsamında  Türk kanatlı ürünlerinin tanıtılması amacı ile  katılımcılara promosyon 

malzemeleri, katalog ve tanıtım materyalleri dağıtılması sağlanmıştır. 
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Katılım Sağlanan Yurt Dışı Fuar Etkinlikleri; 

 

 İran Food and Hospitality Fuarı (6-9 Haziran 2011) Tahran/İran 

 World Food Moscow 2011 Fuarı (13 -16 Eylül 2011) Moskova/Rusya 

 Saudi Agroo Food Fuarı (19 -22 Eylül 2011) Riyad/ Suudi Arabistan 

 Anuga Gıda Fuarı (8 – 12 Ekim 2011) Köln/Almanya 

 Agroo Food Iraq Fuarı (21- 24 Kasım 2011) Erbil/Irak 

 

          Katılım Sağlanan Ticaret Heyetleri; 

 

 Mısır Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı (12 – 14 Eylül 2011)  

 Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı (2 Kasım 2011) 

 Suudi Arabistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı (22 – 25 Aralık 2011) 

 

 Katılım Sağlanan Yurt içi Fuar Etkinliği 

 Ülkemizde Görevli Diplomatik Misyon Temsilcileri Yemek Organizasyonunda  info stant 

açılması (11 Mayıs 2011) 

 Türkiye – Dünya Ticaret Köprüsü Programı (28 Ekim 2011) 

 EXPONFV Fuarı Alım Heyeti (15- 18 Kasım 2011) 

 

Kanatlı ürünleri Tanıtım Grubu olarak iştirak edilen uluslararası fuarlarda Pazar yapısının 

çeşitlendirilmesi hedefi çerçevesinde katılım sağlanan fuarlarda; Türk kanatlı ürünlerinin 

imajının yurt dışı pazarlarda güçlendirilmesi Türk kanatlı ürünlerine olan talebin artırılması 

gayreti gösterilerek, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubumuz ile ilgili Kataloglar, broşürler, çeşitli 

promosyon malzemeleri, katılımcılara dağıtılmıştır. Bahse konu yurt dışı fuarlar süresince 

standımızı ziyaret eden  Türk kanatlı ürünleri hakkında bilgi alan ve Türk firmalarından ürün ve 

işbirliği talebi olan firmaların talepleri, iletişim bilgileri sektörümüzde yer alan tüm 

firmalarımıza iletilmiştir. 

 

         Katılım Sağlanan Uluslararası Fuarlar: 

 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak katılım sağlanan fuarlarda  sektörün ihtiyaçları ve Pazar 

çeşitlendirilmesi hedefi doğrultusunda etkin katılım sağlanmasına amacı ile söz konusu fuar 

organizasyonlarına info stant ile katılım sağlanmış ve stantlarımız katılımcıların takdirine 

sunulmuştur. Bu çerçevede, söz konusu stantlarımızda kanatlı ürünleri tanıtım grubumuzun ve 

sektör firmalarının katalog ve broşürlerine yer verilmiş olup, bu meyanda bahse konu 

stantlarımız milli stant özelliği taşımaktadır. Katılım sağlanan fuarlarda, fuar süresince 

standımızı ziyaret ederek ülkemiz ürünlerine ilgi gösteren ve ülkemizden ürün talebi olan 

firmalarla sıcak dialoglar kurulmuş ve bu firmaların irtibat bilgileri ve talep ettikleri ürünler tüm 

sektör firmalarımıza duyurulmuştur. Diğer taraftan, tanıtım grubumuzun broşürleri, Türk kanatlı 

ürünleri sektörü hakkında hazırlatılmış olan tanıtıcı CD, çeşitli promosyon malzemeleri ve 

kanatlı ürünleri sektöründe yer alan firmalarının tarafımıza göndermiş olduğu kataloglar, 

broşürler ve promosyon materyalleri ziyaretçilere dağıtılarak etkin şekilde tanıtım faaliyeti 

yürütülmesine çalışılmıştır.   

 

* İran Food and Hospitality Fuarı (6-9 Haziran 2011) Tahran/İran 
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Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 2011 yılı içerisinde ilk yurt dışı fuar katılımını 6 – 9 Haziran 

2011 tarihleri arasında İran’da düzenlenen İran Food and Hospitality Fuarına iştirak ederek 

sağlamıştır. Söz konusu fuar etkinliği 18. kez düzenlemekte olup, anılan fuara çeşitli ülkelerden 

1331 katılımcı iştirak etmiştir. Fuar dönemince iletişim sağlanan firmalara Türk ürünlerinin 

kalitesi, İran pazarına yakınlığı konusunda bigi verilmiş olup, Türk firmalarının yüksek kalitede 

ve hijyen şartlarında beyaz et ve yumurta  üretim yapan bilgi ve teknoloji bakımından yüksek 

standartları hedefleyen firmalar olduğu belirtilmiştir. İran/Tahran’da düzenlenen söz konusu 

fuara info stantla katılım gerçekleştirilmiş olup fuar süresince İran bürokrasinin üst düzey 

yetkilileri ile irtibat kurulmuş başta İran Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü ve Veterinerlik Ofisi 

yetkilileri olmak üzere görüşülen yetkililere Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğu ve hijyen 

standartlarının üst düzeyde sağlandığına değinilerek, Türk menşeli kanatlı ürünlerine ülkelerine 

girişte kolaylık sağlanması konusunda lobi çalışması yapılması gayreti gösterilmiştir 

 

Anılan fuar döneminde, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubumuzun standını ziyaret eden 

katılımcılardan alınan talepler ve  firma bilgileri listelenmiş ve söz konusu fuarda elde edilen 

bilgiler ve veriler sektörde yer alan tüm firmalarla paylaşılmıştır. Ayrıca, söz konusu fuarda etkin 

ve faydalı tanıtım yapılabilmesini teminen Farsça ve İngilizce olarak hazırlatılan katalog, broşür 

ve afişlerle Fuara iştirak edilmiş olup, standımızı ziyaret eden katılımcılara  katalog, broşür, CD 

ve bloknot gibi çeşitli promosyon malzemelerinin dağıtımı sağlanarak, İran pazarında Türk 

kanatlı ürünleri sektörünün imajının pekiştirilmesine çalışılmıştır.   

 
 

İran Pazarının nüfus yoğunluğu dikkate alındığında ülkemiz için önemli bir Pazar olduğu ayrıca 

İran’da bulunan yoğun Azeri nüfusunun ve söz konusu ülke ile tarihsel ve kültürel ilişkilerimiz 

ve coğrafi olarak yakınlığımız komşu olmamız düşünüldüğünde, söz konusu ülke pazarında Türk 

firmaları için etkin konumlanma sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

 Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, İran Food and Hospitality Fuarına katılım sağlamış ve bu 

ülkeye olan ihracatımızın 2010 yılında 9.851.361,24 ABD doları seviyelerinde iken 2011 yılında 

61.963.767,05 ABD doları seviyelerine geldiği gözlemlenmiş olup, aşağıda yer alan tablodan da 
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görülebileceği gibi 2011 yılı içinde İran’a gerçekleştirilen kanatlı ürünleri ihracatımız 2010 

yılına göre %528,99 oranında  artış sağlamıştır. 

 

 

İRAN’A GERÇEKLEŞTİRLEN KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ  

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2009 9.600,00 40.032,29 

2010 4.703.457,33 9.851.361,24 

2011  36.860.740,74 61.963.767,05 

 

*World Food Moscow 2011 Fuarı (13 -16 Eylül 2011) Moskova/Rusya 

 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu yeni Pazar arayışı çalışmaları neticesinde Rusya’nın yüz ölçümü 

bakımından dünyanın en büyük ülkesi olması 145 milyonluk nüfusu ile büyük bir Pazar 

oluşturması ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi diğer ülke pazarlarına girilebilmesi için 

anahtar konumunda olması dolayısıyla söz konusu fuara katılım sağlanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu ülke pazarında, fiyat ve maliyet avantajı sayesinde Brezilya ve Amerika Birleşik 

Devletleri (A.B.D) firmaları yoğun olarak yer almakta olup, söz konusu pazarın yakınlığı ve 

Türk firmalarının yüksek kalitede üretim yapabilme şartları göz önüne alındığında Türk 

firmalarının Rusya pazarına giriş yapabilmesi amacı ile World Food Moscow 2011 Fuarına 

katılım sağlanmıştır .  

Anılan Fuara, 57 ülkeden 1350 firmanın katılımı ile gerçekleşmiş olup, söz konusu fuarın Milli 

katılım organizasyonu 3. kez İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Bahse konu fuarda Rusya’dan önemli firmalar 

ile görüşmeler yapılmış ve ilerisi için olumlu sinyaller alınmıştır. Bahse konu fuar döneminde 

info standımızı ziyaret eden firmaların talepleri ve bilgileri alınmış olup, temin edilen bilgiler ve 

firma talepleri tüm kanatlı ürünleri sektörü ile paylaşılmıştır.  

Fuar döneminde aktif tanıtım yapılabilmesini teminen Rusça ve İngilizce katalog, broşür ve 

afişler ile katılım sağlanmış standımızı ziyaret eden katılımcılara promosyon materyallerimizin 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Fuar süresince Ticaret Ataşeliğimiz yetkilileri ile kurulan temaslar 

sayesinde Türk ürünlerinin Rusya pazarında yer alması gerektiği hatırlatılarak, kendilerinden 

Rusya Federasyonu makamlarında sağlanacak girişimler için özellikle destek istenmiştir. 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, World Food Moscow 2011 Fuarına katılım sağlamış ve bu 

ülkeye olan ihracatımızın aşağıda yer alan tablodan görülebileceği gibi 2009 yılında hiç olmayıp, 

2010 yılında 60.209,12 ABD doları seviyelerinde iken 2011 yılında 1.781.764,89 ABD doları 

seviyelerine gelmiştir. Tablodan görülebileceği gibi 2009 yılında hiç ihracat yapılmayan söz 

konusu pazarda 2011 yılında 1.781.764,89 ABD doları ihracat rakamına ulaşılmış olup, 2011 

yılında Rusya Federasyonuna gerçekleştirilen kanatlı eti ihracatımız 2010 yılına göre %2859,29 

artış sağlamıştır. 
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Kanatlı ürünleri sektörü 2012 yılı hedefi olarak kendisine çok daha yukarı ihracat rakamlarını 

hedef koymuştur. 

 

RUSYA FEDERASYON’UNA GERÇEKLEŞTİRİLEN KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2009 0,00 0,00 

2010 41.064,96 60.209,12 

2011  742.176,89 1.781.764,89 

 

*Anuga Gıda Fuarı (8 – 12 Ekim 2011) Köln/Almanya 

 

Köln/Almanya’da 8 – 12 Eylül 2011 tarihleri arasında Milli Katılım Organizasyonu İstanbul 

Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen ANUGA 2011 fuarı 100 ülkeden 6,596 firmanın iştiraki 

ve 180 ülkeden gelen 155.000 ziyaretçinin katılımı ile Avrupa’nın en büyük gıda fuarlarından 

birisi olması ve Avrupa Birliği (AB)’nin Türk firmalarına uygulamış olduğu tek yanlı 

engellemelere karşı Avrupa pazarına yönelik olarak Türk kanatlı ürünlerinin ve Türk firmalarının 

imajının yükseltilmesi  ve AB’nin tek yanlı uyguladığı engellere karşı AB ve Almanya 

pazarındaki tüketicilerde ve firmalarda Türk ürünlerine yönelik etkin ve doğru imaj çalışması 

yapılabilmesini teminen katılımın yararlı olacağı ve diğer taraftan dünyanın en büyük en bilinen 

fuarlarından birisi olması çerçevesinde anılan fuar dönemince Ortadoğu, Afrika gibi çeşitli 

pazarlardan alıcılarla temas sağlanmasının mümkün olacağı düşünülerek info stant ile anılan 

fuara iştirak edilmesine karar verilmiştir.   
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Anılan fuarda, standımızı ziyaret eden firmalara Türk kanatlı ürünlerinin yüksek kalitesi ve 

hijyen standartlarından bahsedilerek tanıtım imkanı yakalanmış olup, standımıza ilgi gösteren 

ziyaretçilere çeşitli tanıtım ve promosyon malzemeleri dağıtılmıştır. Anuga Gıda Fuarında 

standımıza başta Afrika ve körfez ülkelerinden firmalar yoğun ilgi göstermiş ve temas kurulan 

firmaların bilgi ve talepleri fuar sonrasında sektörümüzde yer alan firmalar ile paylaşılmıştır. 

 

Fuar döneminde fuarımızı ziyaret eden Köln Başkonsolosumuz Mustafa Kemal Basa’ya AB’nin 

Türk Kanatlı Ürünlerine karşı uyguladığı ithalat yasağı ile ilgili aktarımda bulunularak söz 

konusu yasağın kaldırılması ile ilgili AB makamları nezdinde girişimlerde bulunulması gereği 

hatırlatılmıştır. 

 

Sektör temsilcileri  ile yapılan görüşmelerde AB’nin Türk menşeli kanatlı ürünlerine yönelik 

uyguladığı tek taraflı yasağın kalkması ile birilikte Türk firmalarının rahatlıkla AB pazarında 

yerini alabileceği mütalaa edilmiştir. 

 

*Saudi Agroo Food Fuarı (19 -22 Şubat 2011) Riyad/ Suudi Arabistan 

  

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde 19 – 22 Şubat tarihleri 

arasında düzenlenen Saudi Agroo Food Fuarına Arap ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yukarı 

seviyelere getirilebilmesi ve Suudi Arabistan pazarına girişte karşılaşılan engellerin ortadan 

kaldırılmasını teminen katılım kararı almıştır. 

 

 Suudi Arabistan 23 milyon nüfusu ile Arap yarım adasının en kalabalık ülkesi olması, petrol 

gelirlerinin yüksekliği, kişi başına 23.000 ABD dolar Gayrisafi Yurt İçi Hasılası ve tüketim 

yapısı ile özellikle Müslüman ülke olması ve helal ürün tercihi ile Türk firmaları için önemli bir 

pazar teşkil etmektedir.   
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Suudi Arabistan’da düzenlenen fuarda önemli Suudi yetkililer standımızı ziyaret etmiş olup ile 

Suudi bürokratlar ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin ve Suudi Arabistan’ın Müslüman ülke 

olduğuna ifade edilerek, kanatlı ürünlerini Brezilya, Arjantin gibi uzak ülkelerden karşılama 

yerine Türkiye’den rahatlıkla karşılayabileceklerine değinilerek, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç 

İdaresi heyetinin 12 – 20 Nisan  2011 tarihleri arasında ülkemize gelerek kanatlı ürünleri 

işletmelerinde incelemelerde bulunmuş oldukları ve taraflarınca yapılan incelemeler neticesinde 

sağlık ve hijyen standartları yönünden olumlu rapor verildiği fakat ülkemize yönelik olarak 

uygulanan ithalat yasağı henüz kalkmadığına değinilerek, Türk menşeli kanatlı ürünlerine 

yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  

Anılan fuar döneminde standımızı ziyaret eden Suudi alıcılar ile körfez ülkelerinden alıcılarla 

temas kurulmuş, firmaların bilgileri ve talepleri sektörümüzde yer alan tüm firmalarımızla 

paylaşılmış olup, standımızı ziyaret eden katılımcılara Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlatılan 

katalog, broşür ve promosyon malzemelerinin dağıtımı sağlanmış. Ayrıca, söz konusu fuarda 

etkin tanıtım yapılabilmesi amacıyla Arapça olarak hazırlatılan afişler katılımcıların takdirine 

sunulmuştur.  

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu’nun 2005 yılında kuş gribini bahane ederek yürürlüğe koyduğu 

uygumla neticesinde Türk menşeli tavuk eti ve yan ürünlerinin ithalatına Suudi Arabistan 

yetkililerince izin verilmemekte ve Türk firmaları söz konusu ülkeye ihracat 

gerçekleştirememektedir. Yukarıda değinilen yasağın kaldırılmasını teminen  anılan ülkeye 

yetkilileri ile fuar süresince kurulan temaslar ve ticaret müşavirliğimiz nezdinde yapılan 

girişimler olumlu sonuç vermiş olup, Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda 8 Türk firması 

için ithalat yasağı kalktığı ifade edilmiştir. Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak yabancı ülke 

yetkilileri ve ülkemiz makamları nezdinde yaptığımız girişimlerin olumlu olarak neticelenmesi  

bizleri mutlu etmiş olup,  Türk Kanatlı Ürünleri sektörünün artık hak ettiği ilgiyi ve takdiri 

görmesinin kıvancın yaşamaktayız. 

Kanatlı ürünleri sektörü olarak, Türk firmalarına yönelik uygulanan ithalat yasağının kalkması 

ile 2012 yılı içinde Suudi Arabistan’a yönelik Türk menşeli kanatlı eti ihracatının artarak ivme 

kazanacağı düşünülmektedir. 
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SUUDİ ARABİSTAN'A YAPILAN KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2009 376.675,00 1.266.915,84 

2010 117.557,76 448.439,80 

2011  5.703,36 29.835,97 

 

*Agroo Food Iraq Fuarı (21- 24 Kasınm 2011) Erbil/Irak  

 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak Irak/Erbil’de 21 – 24 Kasım 2011 tarihleri arasında Milli 

Katılım Organizasyonu Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen 

Agroo Food Iraq 2011 Fuarına iştirak edilmesi kararı alınmış. Söz konusu fuar 21 ülkeden 350 

firma ve 90.000’den fazla ziyaretçinin katılımı ile yoğun ilgi görmüş olup, Irak’ta düzenlenen en 

büyük gıda fuarı olması ve aynı zamanda Ortadoğu Bölgesinin en gözde fuarlarından biri olması 

neticesinde anılan fuara info stant ile iştirak edilmiştir.     

Irak pazarının Türk kanatlı ürünleri sektörünün başlıca pazarı olması ve firmalarımızın söz 

konusu pazara yoğun ihracat gerçekleştiriyor olması Türk ürünlerinin söz konusu pazardaki 

bilinirliliğini artırmakta olup, hedef pazarımız olan Irakta Türk ürünlerinin artık tercih sebebi 

olduğu, tüketicilerin Türk ürünlerini tercih ettiği ve Türk ürünlerinin marka haline geldiği 

gözlemlenmiştir. Ayrıca, tanıtım grubumuzun standına  ziyaretçilerden yoğun talep olduğu gibi 

Irak/Erbil yerel medyası da ilgi göstermiş, Tanıtım Grubumuz Başkanı Sn. Şahin AYDEMİR 

Türkmen Reform Televizyonuna Türk kanatlı ürünleri ve Fuardan beklentileri hakkında 

açıklamalarda bulunmuştur. 

 

 
 

Söz konusu fuarda, standımız ziyaret eden Irak Tarım Bakanı Sn. İzz al-Din al- Dawla’ya Türk 

kanatlı ürünleri sektörü ile ilgili olarak bilgi aktarımında bulunulmuş ve Türk firmalarına 

gümrük kapılarından geçişte kolaylık sağlanacağı ile ilgili sözler alınmıştır. Fuar dönemince 

standımızı ziyaret eden katılımcılara Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlatılan kataloglar ve 
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promosyon malzemeleri dağıtılmış  ve Türk ürünlerinin Helal standartlarına sahip ürünler 

olduğunun vurgulanması amacı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) logolu afiş hazırlatılmıştır.  

Ülkemizden ithalat talebi olan firmalar ile temas kurularak firma talepleri ve firma bilgileri 

kanatlı ürünleri sektöründe yer alan tüm firmalara duyurulmuştur.   

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu, Agro Food  Iraq 2011 Fuarına katılım sağlamış ve bu ülkeye 

olan ihracatımızın aşağıda yer alan tablodan görülebileceği gibi 2010 yılında 234.273.244,28 

ABD doları seviyelerinde iken 2011 yılında 458.686.594,78 ABD doları seviyelerine gelmiştir. 

Tablodan görülebileceği gibi söz konusu pazarda sürekli şekilde ihracat artışı sağlanmış olup, 

2011 yılında 458.686.594,78 ABD doları ihracat rakamına ulaşılmış, 2011 yılında Irak’a 

gerçekleştirilen kanatlı eti ihracatımız 2010 yılına göre %95,79 oranında  artış sağlamıştır. 

 

 

      IRAK’A YAPILAN KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2009 127.189.456,24 192.481.995,94 

2010 161.219.231,60 234.273.244,28 

2011  294.848.739,13 458.686.594,78 

 

 

 

Katılım Sağlanan Ticaret Heyetleri 

Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak, iştirak edilen yurt dışı ticaret heyetlerinde kanatlı 

ürünleri sektör sorunları yetkili merciler nezdinde dile getirilmeye çalışılmış diğer taraftan söz 

konusu ticaret heyeti katılımları ile ticaret heyetinin düzenlendiği ülkelerdeki alıcılar ve karşı 

ülke makamları ile temas sağlanarak ihracat imkanlarının araştırılması ve söz konusu ülke 

pazarlarının yerinde incelenmesi hedeflenmiştir. 

*Mısır Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı (12 – 14 Eylül 2011)  

Başbakanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’IN  himayelerinde 12 – 14 Eylül 2011 tarihleri 

arasında Mısır/Kahire’de gerçekleştirilen ziyaret ile eşzamanlı olarak düzenlenen ve Ekonomi 

Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’IN başkanlık ettiği Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti 

Programı’na Kantlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak iştirak edilmiş olup, Mısır makamları ile 

yapılan görüşmelerde Mısır’ın Türk menşeli kanatlı ürünlerine uyguladığı vergi oranının 

düşürülmesi, ayrıca Türk menşeli kanatlı ürünlerinin Türkiye – Mısır serbest Ticaret Anlaşması 

kapsamına alınması suretiyle Türk ürünlerine istisna sağlanması hususu üst düzey mısırlı 

yetkililer ile yapılan görüşmelerde dile getirilmiş bu konu ile ilgili olarak iki ülke arasında 

düzenlenmesi planlanan bir sonraki Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı (KEK)’nda  

konunun çözüme kavuşturulacağı ile ilgili sözler alınmıştır. 
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Mısır ile ilgili olarak hazırlanan ülke raporumuz ve sektör sorunları raporumuzun Türkçe ve 

İngilizce nüshaları ülkemiz makamlarına verildiği gibi, iki ülke arasındaki Ticaretin artırılması 

ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerimizi içeren çalışmamızda Mısırlı yetkililere 

verilmiştir. Ayrıca söz konusu ülke ile ilgili olarak gelişmelerin yakından takip edilebilmesi ve 

Türk kanatlı ürünleri sektörünün sorunlarının vurgulanması için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

tarafından organize edilen Mısır istişare toplantısına katılarak, mısır makamlarının Türk 

ürünlerine uyguladığı vergi oranlarının düşürülmesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gereği 

ve ileri dönem içinde Türk firmalarının daha kolay lojistik imkanına kavuşması için mersin RO-

RO hattının bir an önce aktive edilmesinin gerekliliğine değinilmiştir.  

Diğer taraftan, söz konusu ticaret heyeti kapsamında Mısır’da önemli firmalarla olumlu 

görüşmeler  gerçekleştirilmiş ve bu firmalar ülkemize davet edilmiştir. 

 

* Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı (2 Kasım 2011) 

 

Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayelerinde 2 Kasım 2011 tarihinde  

gerçekleştirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı’na Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 

olarak katılım sağlanmıştır. Bahse konu ticaret heyeti kapsamında gerçekleştirilen temaslarda 

Türkiye’nin dost ve kardeş bir ülke olduğuna değinilerek eski rejim döneminde Türk menşeli 

kanatlı ürünlerine uygulanan yasağın yanlışlığına dikkat çekilmiş olup, Türk ürünlerinin sahip 

olduğu yüksek kalite, hijyen standardı ve helal koşulları ile Avrupa ülkelerinin ve Güney 

Amerika ülkelerinin ürünlerinden çok daha üstün kalite ve standartlarda olduğuna belirtilmiş. 

Pazarla ilgili olarak alıcılar ile bir araya gelinmiş ve Libya makamları ile yapılan görüşmelerde 

Türk ürünlerinin Libya pazarına girişte öncelik verilmesi konusu vurgulanmıştır. 

Libya’da oluşan yeni dönemde Türk firmaları 2011 yılı içerisinde söz konusu ülke pazarına 

girebilmişler 0207 no.lu (9.420.685,77 Kg – 20.748.502,54 $) ve 0407 no.lu (664.391,00 Kg – 

1.069.423 $) GTİP ile tanımlanmış kanatlı ürünlerinde ihracatlarını gerçekleştirmişlerdir. 

Bilindiği üzere Libya’da eski rejim döneminde Türk menşeli kanatlı ürünlerinin söz konusu 

ülkeye girişine izin Libya makamlarınca izin verilmemekteydi, Libya’da oluşan yeni dönemle 

birlikte Türk firmaları bu ülkede pazarında yer almaya başlamıştır.  
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Bu çerçevede süreç içerisinde Libya makamları ile sağlanan temasların sektör için yararlı olduğu 

mütalaa edilmiş. Özellikle Türk menşeli kanatlı ürünlerine karşı Libya makamlarınca yasak 

getirilmesi çalışmalarının bu şekilde gerçekleştirilen temaslar ve Ekonomi Bakanlığımız ve 

Ticaret Müşavirliğimiz nezdinde gerçekleştirilen girişimlerimiz ile engellendiği aşikardır.  

Türk üretici ve ihracatçılarımızın haklarını savunmak ve Türk ürünü imajının güçlendirilerek, 

mevcut pazarlarımızı daha verimli hale getirmek ve yeni pazarlara girişte karşılaşılan engellerin 

aşılması misyonu yüklenmiş olan Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubumuz Libya örneğinde olduğu 

gibi kanatlı ürünleri sektörümüzün hakkını koruyacağından kuşku duyulmamalıdır. 

 

 

LİBYA’YA YAPILAN KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 

YILLAR  MİKTAR (KG)  TUTAR (ABD $) 

2009 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 

2011  10.085.076,77 21.817.925,54 

 

*Suudi Arabistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı (22 – 25 Aralık 2011) 

 

Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayelerinde 22 – 25 Aralık 2011 tarihlerinde 

gerçekleştirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı’na Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 

olarak katılım sağlanmıştır. Söz konusu ticaret heyeti kapsamında Suudi yetkililer ile sağlanan 

üst düzey temaslarda Türkiye’nin ve Suudi Arabistan’ın Müslüman ülke olduğu ülkelerinin 

kanatlı ürünleri ihtiyacının Brezilya, Arjantin gibi uzak ülkelerden karşılama yerine Türkiye gibi 

dost ve Müslüman bir ülkeden rahatlıkla karşılayabileceklerine değinilerek, Suudi Arabistan 

Gıda ve İlaç İdaresi heyetinin 12 – 20 Nisan  2011 tarihleri arasında ülkemize gelerek kanatlı 

ürünleri işletmelerinde incelemelerde bulunmuş oldukları ve taraflarınca yapılan incelemeler 

neticesinde sağlık ve hijyen standartları yönünden olumlu rapor verildiği fakat ülkemize yönelik 

olarak uygulanan ithalat yasağı henüz kalkmadığına değinilerek, Türk menşeli kanatlı ürünlerine 

yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasının gerekliliği vurgulanmış, Suudi Arabistan 

yetkililerinden konun en kısa sürede çözüme bağlanacağı ile ilgili olarak sözler alınmıştır. 

 

Bu doğrultuda,  Suudi Arabistan’ın Türk menşeli kanatlı ürünlerine uyguladığı yasağı kaldırmış 

olması ve Türk firmalarının Suudi Arabistan’a kanatlı eti ihracatına başlamış olmaları kanatlı 

ürünleri sektörü adına sevindirici gelişmeler olduğu gibi,  Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubumuz 

tarafından söz konusu ülkeye yönelik olarak Ekonomi Bakanlığımız ve Ticaret müşavirliğimiz 

nezdinde yapılan girişimlerinde ne kadar doğru adımla olduğunu açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır . 

 

Katılım Sağlanan Yurtiçi Etkinlikler  

* Ülkemizde Görevli Diplomatik Misyon Temsilcileri Yemek Organizasyonunda  info stant 

açılması (11 Mayıs 2011) 

Ülkemizde görevli diplomatik misyon temsilcileri onuruna verilen yemek organizasyonu 

çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak tanıtım masası ile 

iştiraki sağlanmış olup, söz konusu tanıtım masamızı ziyaret eden yabancı misyon temsilcilerine 

ülkemiz kanatlı ürünleri sektörünün geldiği başarılı nokta ilgili olarak bilgi aktarımında 
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bulunulmuş, Türk ürünlerinin ülkelerinin pazarlarında kaliteli üretimi, yüksek hijyen standartları 

ve sahip olduğu alt yapısı ile rahatlıkla yer bulabileceği vurgusu yapılarak, ülkelerinde bulunan 

alıcılara Türk firmaları ve sektörümüz ile ilgili bilgi verilmesi talep edilmiş ve etkin iletişim 

sağlanabilmesini teminen kanatlı ürünleri Tanıtım Grubumuz hakkında bilgi aktarımında 

bulunulmuştur. 

Ayrıca, bahse konu etkinlik kapsamında görüşülen yabancı ülke temsilcilerine Türk 

ihracatçısının karşılaştığı vize problemine değinilerek, böyle uygulamaların ülkeler arasındaki 

ticaret hacminin artırılmasında ki mevcut engellerden bir olduğu vurgulanarak ihracatçılarımıza 

vize kolaylığı sağlanması talep edilmiştir. 

 
* Türkiye – Dünya Ticaret Köprüsü Programı (28 Ekim 2011) 

Ekonomi Bakanlığımız koordinasyonunda TUSKON ve TİM tarafından, 150 ülkeden 750 

yabancı işadamının iştiraki ile gerçekleştirilen Türkiye – Dünya Ticaret Köprüsü Programı 

kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinliğinde; Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu stant katılımı ile 

iştirak etmiş olup, söz konusu fuar kapsamında güzel bir noktada başarılı bir performans 

sergilenerek  Türk Kanatlı ürünleri hakkında bilgi almak isteyen ziyaretçilere bilgi aktarımında 

bulunulmuş, özellikle Ortadoğu ve Afrika’dan gelen katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşılmış 

olup, söz konusu ziyaretçilerin iletişim bilgileri ve  talepleri alınmış olup, fuar sonrasında tüm 

kanatlı ürünleri sektörü ile paylaşılmıştır. 
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* EXPONFV Fuarı Alım Heyeti (15- 18 Kasım 2011) 

 

EXPONFV Fuar etkinliği çerçevesinde organize edilen alım heyeti kapsamında temas kurulmuş 

olan firmalarla, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, 

bu yapılan görüşmeler neticesinde Türk Kanatlı Ürünlerinin yapısı, Türk firmalarının sahip 

olduğu yüksek kalite ve hijyen standartlarına değinilerek, Türk ihracatçılarının sahip oldukları 

bilgi birikimleri ve ürettikleri üstün nitelikli ürünler ile bir çok ülkeye ihracat yaptığı 

vurgulanarak, talep ettikleri ürünleri rahatlıkla ülkemizden temin edebilecekleri ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede, temas kurulan firmaların bilgileri ve talepleri tüm kanatlı ürünleri sektörü ile 

paylaşılmıştır. 

Yapılan tanıtım çalışmaları ile Türk kanatlı ürünlerinin yurt dışı pazarlarda bilinirliliğinin 

artırılması, Türk ürünlerinin imajının güçlendirilmesi. Türk firmalarının sahip olduğu pazar 

payının artırılması bu meyanda ihracat rakamlarımızın yukarı çıkarılması ve pazar 

çeşitlendirilmesi gayreti gösterilmiştir.  

 

 

       

 

 

 

 

 

Yukarıda, yer alan tablodan görüleceği gibi kanatlı ürünleri sektörü ihracat hedeflerini        

sürekli olarak ileri taşımakta her geçen yıl ihracat artışı sağlamakta olup, yakaladığı büyüme 

ivmesini devam ettirmektedir.  

 

BASIN ve İLETİŞİM:  
Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu’nun yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında sektöre ve 

tüketicilere ulaşılabilmesi için ilgili medya kuruluşlarına gerekli bilgi desteği sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, tanıtım faaliyetlerimiz, sektör sorunlarının dile getirilmesi ve ihracatın artırılması 

ile ilgili çalışmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak girişimlerde 

kullanılabilmesi ve sektör temsilcileri ile paylaşılabilmesi için sektörün genel yapısı ile ilgili 

olarak sektör sorunları raporu ve hedef pazarlarımız ile ilgili ülke raporları hazırlatılmış olup, söz 

konusu raporların İngilizce çevirisi yapılarak Ticaret Heyetleri kapsamında temas sağlanan 

yabancı yetkilerle iletilmiştir. 

Ayrıca, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu olarak sektör ile daha kolay ve daha etkili iletişim 

sağlanabilmesi ve sektöre daha kolay ulaşılabilmesi amacı ile web sitesi oluşturulmuş, söz 

konusu web sitesinde, tanıtım grubumuz hakkında tanıtıcı bilgi, yapılan etkinlikler ve bu 

etkinlikler çerçevesinde elde edilen yurt dışı talepler ve yabancı firmaların bilgileri paylaşılmakta 

diğer taraftan sektör firmalarımızın iletişim bilgilerine web sitemiz içerisinde yer verilmektedir .  

(www.turkishpoultry.com) 

Yurt içinde çiftlik dergisi (www.ciftlikdergisi.com.tr), foto haberci internet sitesi 

(www.fotohaberci.com) gibi internet haber sitelerinde yer almasının yanında Kuzey Irak/Erbil’in 

önde gelen yerel medya kuruluşlarında Türkmen Reform Televizyonunda Kanatlı Ürünler 

Tanıtım grubumuz ile ilgili haber programı yer almış olup, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu 

TÜRKİYE GENELİ KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACAT  VERİLERİ 

 

YIL  MİKTAR(KG) DEĞER (FOB$) % $ ARTIŞI  

2009 208.913.284,16 286.051.627,29  

2010 276.809.241,40 370.858.339,24 %29,64 

2011  461.405.356,24 676.762.634,93 %82,48 (2010 göre) 

http://www.turkishpoultry.com/
http://www.ciftlikdergisi.com.tr/
http://www.fotohaberci.com/
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Başkanımız Sn. Şahin AYDEMİR söz konusu haber programında tanıtım grubumuzu ve Türk 

kanatlı ürünlü sektörünün mevcut durumu ile ilgili olarak  demeç vermişlerdir. 

 

KANATLI ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU 2012 YILI TAHMİNİ GELİR-GİDER BÜTÇESİ:  
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KANATLI ÜRÜNLERİ TANITIM GRUBU 2011 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER BÜTÇESİ: 

 
 

SONUÇ 

 

Tüm bu faaliyetlerin sonucunda, yukarıdaki tablolarda da görüleceği üzere kanatlı ürünleri ihracatımız 

her geçen yıl artmakta, sektör rekabet gücünü ortaya koyarak her geçen yıl başarılı şekilde ihracat 

artışı sergilemektedir. Türk kanatlı ürünleri sektörü sahip olduğu at yapı, teknoloji ve bilgi birikimi ile 

girmiş olduğu pazarlarda başarılı bir performans ortaya koyarak diğer ülkeler ile rekabet 

edebilmektedir. Sektörün dinamik ve girişimci yapısı ile birlikte tarım sektörü içinde alt sektör olarak 

dünya pazarları ile rekabet edebilecek en önemli sektördür. Kuşkusuz Türk kanatlı ürünleri sektörünün 

son yıllarda göstermiş olduğu gelişmede; Türk girişimcilerinin esnekliği ve girişkenliği, Türkiye’nin 

bulunduğu coğrafi konum ve kültürel yapısı büyük önem arz etmektedir. Türk kanatlı ürünlerinin 

ihracatımız göstermiş olduğu gelişme ile yıldız sektörler arasında sayılabilir. 2011 yılı içinde kanatlı 

ürünleri sektörü Dünya genelinde 50 den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte olup, sağladığı pazar 

çeşitliliği ile Türk ürünleri imajının dünya çapında güçlendirilmesine ihracat yaptığı ülkelerde Türk 

ürünü algısının geliştirilmesi çabasına katkıda bulunmaktadır. Katılım sağlanan fuarlar vasıtası ile 

hedef pazarlarımıza ihracat artışı sağlanması, söz konusu ülke makamları ile katılım sağlanan fuarlar 

esnasında kurulacak temas ile Türk firmalarının pazara girişte yaşadıkları çeşitli sorunların önüne 

geçilmesi ve ilgili ülke makamları nezdinde  Türk ürünleri için lobi faaliyeti yürütülmesi 

hedeflenmiştir.  

Kanatlı ürünleri sektöründe yakalanan ihracat artışının 2012 yılı içinde süreceği düşünülmekte olup, 

Kanatlı Ürünleri Sektörünün hedef pazarlarımıza yakınlığı ve sahip olduğu güçlü alt yapı ile ihracat 

rakamlarını daha yukarılara taşıyacağından, 2012 yılı için Kanatlı ürünleri sektörünün kendisine hedef 

koymuş olduğu 850 milyon dolar ihracat rakamını aşacağından kuşku duyulmamalıdır. 
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2.4 GENEL SEKRETERLİĞİMİZ FAALİYETLERİ: 

GENEL YAPI 

BİRLİKLERİMİZ KURULUŞ TARİHLERİ 

1 Ege Hububat - Bakliyat Yağlı Toh. Ve Mam. İhr.  19.03.1940 

2 Ege Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları 19.03.1940 

3 Ege Ağaç Mamulleri Ve Orman Ürünleri İhr. 19.03.1940 

4 Ege Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhr. 19.03.1940 

5 Ege Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları 29.09.1939 

6 Ege Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçıları 19.03.1940 

7 Ege Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları 24.04.1966 

8 Ege Tütün İhracatçıları 17.04.1969 

9 Ege Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları 21.09.1978 

10 Ege Deri Ve Deri Mamulleri İhracatçıları 02.09.1991 

11 Ege Maden İhracatçıları 02.09.1991 

12 Ege Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları 04.09.1997 

 

BİRLİKLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 

Birlik Adı 2009 2010 2011 

Konfeksiyon 693 779 819 

Tekstil 527 595 578 

Deri 358 415 412 

Yaş Meyve 532 618 622 

Hububat 343 365 370 

Su Ürünleri 330 362 384 

Ağaç 907 1028 1014 

Maden 1152 1357 1369 
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Demir 809 1242 1631 

Zeytinyağı 480 526 594 

Kuru meyve 445 461 472 

Tütün 49 48 48 

TOPLAM 6.625 7.796 8.313 

 

BİRLİKLERE GÖRE İHRACAT DAĞILIMI 

Birlik 2009 2010 DEĞ. 2011 DEĞ. 

Ağaç 338.085.582 351.079.598 3,8 376.231.283 7,2 

Demir 1.096.726.414 1.460.793.944 33,2 2.440.257.345 67,1 

Deri 120.184.816 119.651.903 -0,4 122.617.101 2,5 

Hazır Giyim 833.237.326 950.891.642 14,1 1.080.091.401 13,6 

Hububat 267.812.851 264.170.037 -1,4 313.822.117 18,8 

Kuru Meyve 746.514.232 807.828.528 8,2 879.419.522 8,9 

Maden 676.145.699 847.025.757 25,3 947.391.606 11,8 

Su Ürn.Hayv.Mam. 369.918.959 370.789.476 0,2 550.882.070 48,6 

Tekstil 299.195.965 374.820.447 25,3 453.760.569 21,1 

Tütün 734.891.568 653.319.239 -11,1 653.109.954 0,0 

Yaş Meyve Sebze 572.097.876 570.433.022 -0,3 569.395.080 -0,2 

Zeytin 154.138.131 125.046.428 -18,9 109.779.021 -12,2 

Diğer Sektörler 174.193.607 1.794.121.040 930,0 2.902.361.773 61,8 

TOPLAM 6.383.143.026 8.689.971.061 36,1 11.399.118.844 31,2 
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EİB SAHİBİ OLDUĞU TAŞINMAZLAR 

  Taşınmaz İktisap Tarihi 

1 1375 Sok.No:25 Alsancak İzmir Eski Birlik Binası 3. ve 4. Kat 04.04.1979 

2 1375 Sok.No:25 Alsancak / İzmir Eski Birlik Binası 5. Kat 10.12.1993 

3 Tütün İhr.Birliği Eski Binası Akdeniz Cad. Akdeniz İşh. Kat 4 Alsancak / İzmir 30.12.1983 

4 Birliklerimiz Yeni Binası Atatürk Cad.No:382 Alsancak / İzmir 12.12.2000 

 

 

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN PERSONEL DURUMU 

  
Kadrolu personel 

(Teşvik Uygulama = 15, Devlet Yardımları = 9, Tarımsal İade = 5) 
81 

  Belirli süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan personel 5 

  TOPLAM 86 



 

 

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 

 

 

EİB Nisan  2012                                                        56 

 

FAALİYETLER 

DEVLET YARDIMLARI 

Son iki yılda Devlet Yardımları kapsamında: Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 

bünyesinde bulunan, 12 İhracatçı Birliği’nde faaliyet gösteren 3 Ana Sektör, 7 Alt Sektör 25 Ürün 

Grubunda toplam 1.188 Firmaya; devlet yardımları verilmiştir. 

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, üyelerimize devlet desteklerinin verilmesinin yanı sıra, Ekonomi 

Bakanlığı tarafından Milli Katılım Organizasyonu kapsamında yapılan yurtdışı fuarların dosya 

kapatma işlemleri de yapılmaktadır. 

18/06/2009 yılında çıkan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun kapsamında, Genel Sekreterliğimiz tarafından, bölgemizde yerleşik olan 

ancak kurulu Birliği bulunmayan firmalara da devlet yardımları hizmeti verilmeye başlanmıştır.  

Bu kapsamda son iki yılda verilen devlet destek tutarları sektörel olarak aşağıya çıkarılmıştır. 

2010/11 YILLARINDA VERİLEN DESTEK (TL) 

Tarım Sektörü 10.427.050 

Sanayi Sektörü 12.373.108  

Madencilik Sektörü 3.411.671  

TOPLAM  26.211.828  

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği olarak destek türüne göre verilen tutar (TL) ve bu 

desteklerin dağılımına ilişkin tablo aşağıya çıkarılmıştır.  

DESTEK TÜRLERİ 
2010 Hakediş 

Tutarı(TL) 
Firma Sayısı 

2011 Hakediş 

Tutarı(TL) 
Firma Sayısı 

Fuar 5.077.041  323 8.356.164 610 

Turquality 2.533.970  4 5.496.273  6 

Birim/Marka/Tanıtım 313.242  7 1.949.897 31 

Çevre Maliyetleri 1.043.422  96 1.441.818 111 

TOPLAM 8.967.675 430 17.244.153 758 

FUAR DESTEKLERİ 

DESTEK TÜRLERİ 
2010 Hakediş 

Tutarı (TL) 

Firma 

Sayısı 

2011 Hakediş 

Tutarı (TL) 
Firma Sayısı 

Fuar 5.077.041 323 8.356.164 610 
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TANITIM, OFİS MAĞAZA 

DESTEK TÜRLERİ 
2010 Hakediş 

Tutarı (TL) 
Firma Sayısı 

2011 Hakediş 

Tutarı (TL) 
Firma Sayısı 

Birim / Marka / 

Tanıtım 
313.242 7 1.949.897 31 

ÇEVRE 

DESTEK TÜRLERİ 
2010 Hakediş 

Tutarı (TL) 
Firma Sayısı 

2011 Hakediş 

Tutarı (TL) 
Firma Sayısı 

Çevre Maliyetleri 1.043.422 96 
1.441.818 

 
111 

TURQUALITY 

DESTEK TÜRLERİ 
2010 Hakediş 

Tutarı(TL) 
Firma Sayısı 

2011 Hakediş 

Tutarı(TL) 
Firma Sayısı 

Turquality 2.533.970 4 5.496.273 6 

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME 

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara ait Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerinin 

taahhüt hesaplarının kapatılması ile yetkilendirilen Birliklerimiz, 1995 yılı başından 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. 

İhracatçı Birliklerince bu kapsamda verilen hizmetlerin bir bölümü aşağıda sıralanmıştır. 

 İhracatçılarımızın her belge alımında ve taahhüt hesaplarının kapatılmasında Ankara’ya gitmek 

zorunda kalmaksızın, yerleşik olduğu bölgede faaliyet gösteren İhracatçı Birliğine giderek, 

zaman kaybetmeksizin işlemlerini kolaylıkla takip edip, sonuçlandırmaları mümkün hale 

getirilmiş ve Ankara’ya gidip gelirken yaptıkları masraflardan da tasarruf etmeleri sağlanmıştır. 

 İhracatçılarımıza, ilgili mevzuatın uygulanmasında karşılaştıkları sorunların anlaşılması ve 

sorunlarının ivedilikle çözülebilmesi için, Birliklerimizdeki uzman personel ile karşılıklı 

görüşmeleri sağlanarak danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

 İlgili mevzuatın uygulanmasında gümrük idareleri, serbest bölge müdürlükleri, Şeker Kurumu, 

Toprak Mahsulleri Ofisi, ilgili bankalar, vergi daireleri v.b. kurum ve kuruluşlar nezdinde 

ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların aşılmasında, yine Birliklerimiz uzman personelince 

danışmanlık hizmetinin yanı sıra, ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşülerek veya yazışılarak 

sorunların ivedilikle çözülmesi sağlanmıştır.  

 Taahhüt kapatma ve revize işlemlerinin Türkiye genelindeki İhracatçı Birliklerinin bulunduğu 

bölgelere yayılması ile birlikte, müracaat dosyası inceleyen personel sayısının artırılmasıyla, 

işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılarak, teminat çözümü ve diğer revize işlemlerinde 

ihracatçılarımıza kolaylık sağlanmıştır.  
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 TARIMSAL İADE 

2007–2011 yılları toplamında 1.507 firma 89.030 adet gümrük beyannamesi ile başvuru 

yapmıştır. Bu yıllar baz alınarak iş ortalamasına baktığımızda, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 

İşlemleri 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. 

YURT DIŞI FUARLARI 

Ege İhracatçı 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) 

2011 Yılı 

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

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

9 adet info stand fuar katılımı – Su ürünleri Tanıtım Grubu olarak (Rusya - Birleşik Arap 

Emirlikleri - Belçika-Azerbaycan – İran - 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 Tanıtım Grubu olarak (Almanya – Rusya - Birleşik 

Arap Emirlikleri (2) – Belçika – Lübnan - Libya) 

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) 
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2012 Yılı 

1 adet Sektörel Ticaret Heyeti (Tekstil) 

1 adet Genel Ticaret Heyeti (Japonya) 

2 adet Sektörel Ticaret Heyeti (Konfeksiyon) 

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, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, İsveç 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 İngiltere’ye 

bölgemizden gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerindeki ihracat rakamlarındaki artıştır. 

“Turkish Fashion Break” organizasyonlarını takiben İngiltere’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. 

2011 Yılı 

2 adet mümessil firmalar ile görüşme (Konfeksiyon-Deri) 

2012 Yılı 

2 adet mümessil firmalar ile görüşme (Konfeksiyon-Deri) 

ALIM HEYETLERİ 

Birliğimizin yine 15 yılı aşkın bir süredir gerek İzmir’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 (İtalya) 

2011 Yılı 

8 adet sektörel alım heyeti (Konfeksiyon-Zeytinyağı) 

2012 Yılı 

2 adet sektörel alım heyeti (Konfeksiyon) 

1 adet MODEKO 2012 Fuarı kapsamında Mobilya Alım Heyeti 

TASARIM YARIŞMALARI 

2010 Yılı 

1 adet tasarım yarışması (Konfeksiyon) 

2011 Yılı 
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2 adet tasarım yarışması (Konfeksiyon - Deri) 

2012 Yılı 

2 adet tasarım yarışması (Konfeksiyon - Deri) 

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 “EİB Moda Tasarım Yarışması” ile bugüne değin 70 civarı 

tasarımcının sektörde istihdamı sağlanmıştır. 

DERİ TASARIM YARIŞMASI 

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı 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. 

GIDA ARGE PROJE PAZARI 

2023 yılında tarım ve gıda ürünlerimizin ihracatının 55 milyar dolara çıkarılması hedeflenmekte 

olup, bu hedefe ulaşmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteği ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği koordinasyonunda; Akdeniz, Antalya, Denizli, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, 

Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Karadeniz, Orta Anadolu ve Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin katılımları 

ile 29 Mayıs 2012 tarihinde İzmir Swissotel Grand Efes Otel’de “Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği 

düzenlenecektir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra TİM 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 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, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, İstanbul, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 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 
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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. 

EĞİTİM 

Son 3 senede; 131 eğitim gerçekleştirilmiş, 9851 kişi eğitimlerden faydalanmıştır. 

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ 

 Ekonomi Bakanlığı “Uluslar arası Rekabetin Geliştirilmesi Destek Mekanizması” için 

teknik destek sağlanmıştır. 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Kümelenme Destek Programı”nın geliştirilmesi 

için teknik destek sağlanmıştır. 

 İzmir İnovasyon Stratejisi’nin geliştirilmesi için teknik destek sağlanmıştır. 

 İzmir Kümelenme Stratejsi’nin geliştirilmesi için teknik destek sağlanmıştır. 

 Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın ihracata yönelik hibe programının geliştirilmesi 

aşamasında teknik destek sağlanmıştır. 

 İzmir Havacılık ve Uzay Kümelenmesi’ne teknik destek sağlanmaktadır. 

 Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi’ne teknik destek 

sağlanmaktadır. 

 Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik İş Kümesi’ne teknik destek sağlanmaktadır. 

 Ekonomi Bakanlığı’nın KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’ne teknik destek 

sağlanmaktadır. 

HUKUK DANIŞMA SİSTEMİ 

Son 3 senede; Hukuk Danışma Sistemi aracılığı ile 310 firmanın sorununun çözümüne yönelik 

teknik destek verilmiştir. 

İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME 

 Ar-Ge birimlerinde çalışan 17 firma temsilcisine, 5 modülde (İnovasyona Giriş, Inovasyon 

Auditi, İnovasyon Finansmanı, İnovasyon için Proje Hazırlama, İnovasyon Projesi Yönetimi)  

2 ay boyunca toplam 112 saat eğitim verilecektir. 

 62 kişiye Temel Pazarlama, İhracat ve Uluslararası Pazarlama, Girişimcilik ve İnovasyonla 

Rekabet eğitimleri verilmiştir. Ayrıca 7 ay boyunca 20 kişiye Rusça, 24 kişiye Yunanca ve 18 

kişiye İspanyolca dil eğitimleri verilmiştir. 

 Uluslararası Ticaret Eğitim Programı geliştirilecektir. 

 İhracat Simülasyonu Oyunu/Yazılımı geliştirilecektir. 

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 
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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.  

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. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 

İzmir’de İl ve ilçelerde çalışan 155 ziraat mühendisine 5’şer günlük eğitim programları 

kapsamında 3 ayrı merkezde (İzmir İl Tarım Müdürlüğü, Torbalı İlçe Tarım Müdürlüğü, Aliağa Tarım 

İlçe Müdürlüğü) İyi Tarım Uygulamaları eğitimi verilmiştir. Tarım ürünlerinde ihracat için olmazsa 

olmaz olan izlenebilirlik konusunda eğitim almış en fazla sayıda İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü 

personeline sahip ildir.  

İzmir’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 İyi Tarım Uygulamaları 

Eğitimi verilmiştir. 

58 ziraat mühendisine 3 ay boyunca teorik ve pratik olarak İyi Tarım Uygulamaları eğitimi 

verilmiştir. 

Tarladan sofraya tüm süreçlerin izlenebildiği “İnternet Tabanlı Gıda İzlenebilirlik Sistemi” 

geliştirilmiştir. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde İyi Tarım Uygulamaları sürecine örnek olabilecek 

pilot bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. 

ALTERNATİF ÜRÜN VE ÜRETİM SÜRECİ 

 Fire Mandarinler Üzerine Analiz Çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 Iskarta Mandarinler Üzerine Analiz Çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 İspanya Saha Ziyareti Teknik İnceleme gerçekleştirilmiştir. 

 İspanya 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. 
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MİKRO EĞİTİM 

Birliğimiz üyesi olsun veya olmasın tüm firmaların Devlet Yardımları konusunda yardımcı 

olunması ve bilinçlendirilmesi amacıyla 2008 yılında MİKROEĞİTİM PROJESİ hayata geçirilmiştir. 

MİKROEĞİTİM PROJESİ kapsamında 2008 yılından bu yana Ege Bölgesinde birçok İl ve 

İlçe’de Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve İşadamları 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 İşletme,İktisat, Uluslar arası Ticaret vb. 

bölümlerde okuyan öğrencilere yönelik MİKROEĞİTİM-AKADEMİK kapsamında Ege Bölgesinde 

yapılan bilgilendirme toplantıları ile geleceğin İhracatçılarında farkındalığın artması sağlanmıştır. 

Ege Bölgesinde yer alan iş adamları dernekleri ile yapılan işbirliği çerçevesinde düzenlenen 

toplantılarla yeni ihracatçıların çıkmasına katkı sağlanmıştır.  

MİKROEĞİTİM PROJESİ kapsamında 2008 yılından bugüne kadar yaklaşık 8.000 kişiye eğitim 

verilmiştir. 

MİKROEĞİTİM PROJESİ kapsamında oluşturulan online DEVLET YARDIMLARI 

DANIŞMA SİSTEMİ 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 yürütümektetir. Bu hizmet belki de dillendirilen süreç gerçekleşirse personel 

yetersizliğinden durdurulmak zorunda kalabilecektir. 

PROJELER 

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

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

Ege İhracatçı 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 İnovasyon Programından hibe alan ilk ve 

tek ihracatçı birliğidir. 

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. 

TANITIM GRUPLARI 

STG 

Su ürünlerini daha geniş kitlelere sevdirmek, daha fazla ihracat yapabilmek amacıyla 2008 

yılında kurulmuştur. Sekretaryası Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimizce 

yürütülmektedir. 

ZZTK 

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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Birliğimiz Üye Sayısı  

 Birliğimizin 1.1.2011 tarihi itibariyle 362 olan üye sayısı 31.12.2011 tarihi itibariyle 384 olarak 

belirlenmiştir. Sene içerisinde 51 firma üyelik kaydı yaptırırken, 29 firma üyelik kaydını 

sildirmiştir. Birliğimiz üyesi firmalardan 242’si fiilen ihracat yapmış üyelerdir.     

 

Sayın üyelerimiz, 

Kurulumuzun 2011/2012 döneminde yaptığı toplantılarda görüşüp karara bağladığı ve yerine 

getirdiği çalışmalarından önemli bulunanları bilgilerinize ve onayınıza arz etmiş bulunmaktayız.  

Yeni dönemin ülkemize ve siz üyelerimize hayırlı olmasını ve başarılarınızın devamını dileriz.  

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER  

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

 YÖNETİM KURULU  
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3) TÜRKİYE’NİN SEKTÖREL BAZDA GENEL İHRACATI 
 

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tüm ihracatçı birlikleri'nce 2010 yılında 

114, 2011 yılında ise 134,5 milyar dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Kayıt rakamlarına göre bir önceki 

yıla oranla ihracatımızda % 18,17’lik bir artış mevcuttur.  

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT KAYIT RAKAMLARI -1000 $    

  OCAK-ARALIK 

SEKTÖRLER 2010 2011 

Değ.   

(11/10) 

Pay(11

)  (%) 

I. TARIM 15.022.049 17.887.224 19,07 13,29 

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 
11.132.857 13.073.097 17,43 9,71 

Hububat, Bakliyat,Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
4.102.387 5.459.028 33,07 4,06 

Yaş Meyve ve Sebze 
2.178.872 2.339.308 7,36 1,74 

Meyve Sebze Mamulleri 1.118.877 1.204.755 7,68 0,90 

Kuru Meyve ve Mamulleri 
1.241.352 1.372.595 10,57 1,02 

Fındık ve Mamulleri 
1.547.328 1.762.755 13,92 1,31 

Zeytin ve Zeytinyağı 189.249 181.212 -4,25 0,13 

Tütün 
698.602 677.121 -3,07 0,50 

Kesme Çiçek 
56.189 76.322 35,83 0,06 

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 962.206 1.421.426 47,73 1,06 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
962.206 1.421.426 47,73 1,06 

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 
2.926.986 3.392.701 15,91 2,52 

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 2.926.986 3.392.701 15,91 2,52 

II. SANAYİ 
93.456.511 111.537.870 19,35 82,88 

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 
9.135.608 11.023.599 20,67 8,19 

Tekstil ve Hammaddeleri 6.522.737 7.953.651 21,94 5,91 

Deri ve Deri Mamulleri 
1.327.832 1.440.411 8,48 1,07 

Halı 
1.285.039 1.629.537 26,81 1,21 

B. KİMYEVİ MADDELER 12.678.892 16.347.328 28,93 12,15 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
12.678.892 16.347.328 28,93 12,15 

C. SANAYİ MAMULLERİ 
71.642.011 84.166.943 17,48 62,54 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 14.622.591 16.186.506 10,70 12,03 

Otomotiv Endüstrisi 
17.375.504 20.400.776 17,41 15,16 

Gemi ve Yat 
1.138.620 1.331.025 16,90 0,99 

Elektrik-Elektronik 9.609.384 10.717.536 11,53 7,96 

Makine ve Aksamları 
6.331.222 8.399.508 32,67 6,24 
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Demir ve Demir Dışı Metaller 
5.798.787 7.009.295 20,88 5,21 

Demir Çelik Ürünleri 12.291.854 15.353.615 24,91 11,41 

Çimento ve Toprak Ürünleri 
3.212.867 3.220.507 0,24 2,39 

Değerli Maden ve Mücevherat 
1.201.250 1.474.587 22,75 1,10 

Diğer Sanayi Ürünleri 59.932 73.587 22,78 0,05 

III. MADENCİLİK 
3.657.431 3.876.383 5,99 2,88 

Madencilik Ürünleri 3.657.431 3.876.383 5,99 2,88 

İhracatçı Birlikleri kaydından muaf ihracat 
1.747.229 1.269.862 -27,32 0,94 

TOPLAM 
113.883.219 134.571.338 18,17 100 

 

Kaynak:TİM (Kayıt değerleridir) 

Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere;  

2011 yılında zeytin ve zeytinyağı, tütün ve mamulleri dışında tüm sektörlerin ihracatında, 2010 

yılına oranla artış gerçekleşmiştir.  

Ülkemiz genelinde 2011 yılı toplam ihracatı içerisinde en yüksek payı % 15,16 ile otomotiv 

endüstrisi, %12,15 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, % 12,03 ile hazır giyim ve konfeksiyon ve % 

11,41 ile  demir ve demir dışı metaller sektörleri, ilk sıralarda yer almaktadır. Birliğimiz çalışma 

alanında yer alan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2011 yılı ihracatında % 1,06’lık paya 

sahiptir. İhracat artışı en yüksek sektör % 48’lik artışla“su ürünleri ve hayvansal mamuller” sektörü olup, 

2011 yılında yıldız sektör niteliği kazanmıştır.  

4) GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA İHRACAT KAYIT 

RAKAMLARI 
 

Türkiye'de faaliyette bulunan 13 Genel Sekreterliğin  ihracat kayıt değerlerini,  geçen yıla göre 

kıyasladığımızda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hariç olmak üzere, diğer İhracatçı 

Birlikleri kayıt rakamlarında artış gerçekleşmiştir. Ege İhracatçı Birlikleri, % 7,7’lik payla sıralamada 

6. sırada yer almaktadır.  

 

İhracatçı Birlikleri İhracat Kayıt Rakamları - 1000 $ 

 Ocak- Aralık 

İhracatçı Birlikleri 

Genel Sekreterliği 2010 2011 

Değişim 

(10/11) (%) 

Pay(2011) 

(%) 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
33.243.903 37.711.868 

         

13,4     

         

28,3     

Uludağ İhracatçı Birlikleri İhracatçı Birlikleri 18.532.567 21.414.024 

         

15,5     

         

16,1     

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı 

Birlikleri 
16.351.529 18.455.858 

         

12,9     

         

13,8     

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
8.722.129 12.599.927 
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Kaynak:TİM 

 

5) GENEL SEKRETERLİĞİMİZ BÜNYESİNDEKİ BİRLİKLERİN 

İHRACATI  
 

Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki mevcut Birlikler itibariyle 2010 yılında 8,69 Milyar $ olan 

ihracatımız, 2011 yılında % 31'lik bir artışla 11,40 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 

Mevcut 12 Birlikten ile Zeytin ve Zeytinyağı, Yaş Meyve Sebze, Fındık ve Mamulleri ile Gemi 

ve Yat  sektörlerinin dışında tümünün ihracatında geçen seneye oranla azalış mevcuttur. 

Ege Su ürünleri ve Hayvansal mamuller İhracatçıları Birliğimizin 2010 yılı ihracatı 371 milyon $ 

iken, 2011 yılında % 49’luk artışla 551 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.  

 Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) İhracat Kayıt Rakamları  (US Dolar) 

     
     SEKTÖR ADI 

OCAK - ARALIK 2010  OCAK - ARALIK 2011  DEĞİŞİM % 

.I. TARIM 3.124.467.214 3.442.213.935 10 

.     A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.430.737.686 2.535.405.528 4 

.           Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri 

261.836.058 311.783.607 19 

.           Yaş Meyve ve Sebze 174.032.623 157.174.471 -10 

.           Meyve Sebze Mamulleri 396.127.391 411.854.612 4 

.           Kuru Meyve ve Mamulleri 809.984.785 880.809.137 9 

44,5     9,5     

Ege İhracatçı Birlikleri   
8.690.073 11.399.312 

         

31,2     

           

8,6     

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 8.590.418 10.173.721 

         

18,4     

           

7,6     

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 
5.154.676 7.040.520 

         

36,6     

           

5,3     

İstanbul İhracatçı Birlikleri 
4.447.127 5.827.424 

         

31,0     

           

4,4     

Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri  3.364.537 3.308.129 

-          

1,7     

           

2,5     

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği 
1.438.034 1.712.051 

         

19,1     

           

1,3     

Karadeniz  İhracatçı Birlikleri 
1.369.442 1.472.209 

           

7,5     

           

1,1     

Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği  1.228.240 1.112.843 

-          

9,4     

           

0,8     

Antalya İhracatçı Birlikleri 
1.003.317 1.073.591 

           

7,0     

           

0,8     

TOPLAM 112.135.990 133.301.476 18,87 100 
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.           Fındık ve Mamulleri 5.207.808 4.922.873 -5 

.           Zeytin ve Zeytinyağı 125.293.863 109.779.021 -12 

.           Tütün 653.319.239 653.109.954 0 

.           Süs Bitkileri ve Mam. 4.935.920 5.971.852 21 

.     B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 370.619.036 550.844.462 49 

.           Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 370.619.036 550.844.462 49 

.     C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 323.110.491 355.963.945 10 

.           Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri 323.110.491 355.963.945 10 

.II. SANAYİ 4.718.555.087 7.009.706.229 49 

.     A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 391.509.672 449.832.717 15 

.           Tekstil ve Hammaddeleri 244.789.230 294.401.451 20 

.           Deri ve Deri Mamulleri 120.512.031 123.244.950 2 

.           Halı 26.208.411 32.186.316 23 

.     B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ 514.141.231 1.190.844.913 132 

.           Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 514.141.231 1.190.844.913 132 

.     C. SANAYİ MAMULLERİ 3.812.904.184 5.369.028.599 41 

.           Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.038.876.915 1.177.156.234 13 

.           Otomotiv Endüstrisi 412.877.984 557.990.423 35 

.           Gemi ve Yat 49.225.473 32.913.703 -33 

.           Elektrik-Elektronik,Mak.ve Bilişim 333.666.449 369.443.646 11 

.           Makine ve Aksamları 427.077.103 632.290.541 48 

.           Demir ve Demir Dışı Metaller 330.483.572 571.447.981 73 

.           Demir Çelik ürünleri 1.133.748.045 1.873.596.025 65 

.           Çimento ve Toprak Ürünleri 83.174.186 140.234.275 69 

.           Değerli Maden ve Mücevherat 535.623 10.159.236 1797 

.           Diğer Sanayi Ürünleri 3.238.833 3.796.536 17 

.III. MADENCİLİK 847.050.656 947.391.351 12 

.     A. MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 847.050.656 947.391.351 12 

.           Madencilik Ürünleri 847.050.656 947.391.351 12 

.                         TOPLAM 8.690.072.957 11.399.311.515 31 

Kaynak: EİB 

6) SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI 

BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE GENELİ 2010-2011 YILI İHRACAT 

DEĞERLENDİRMESİ  
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin sektör sınıflandırması esas alındığında, Su Ürünleri ve 

Hayvansal Mamuller sektöründe, 2011 yılı ihracat değeri 1.421,426 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde sektör ihracatının yaklaşık 962.206 milyon dolar olduğu 

dikkate alındığında, % 47,73 düzeyinde bir artışın söz konusu olduğu görülecektir. Su Ürünleri ve 

Hayvansal Mamuller sektörü ihracatı, 2011 yılında Türkiye toplam ihracatından % 1,06 oranında pay 

almıştır. Sektörün, Türkiye toplam tarım ihracatındaki payı ise yaklaşık % 7,95 oranındadır. 
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Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü, sadece 2009 yılında küresel krizin etkisiyle azalış 

gerçekleştirmiş, 2010 yılından itibaren normal seyrine kavuşmuş ve tekrar yükseliş eğilimini 

sürdürmeye devam etmektedir. Öyle ki; 2002 yılında 280 milyon $ olan sektör ihracatı, 2011 yılında 

1.421 milyon seviyesine erişmiş, ihracat artış oranı ise 2002 yılına göre %243’ü aşmış bulunmaktadır.  

 

YILLAR İTİBARİYLE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATI 

 

  
ABD DOLARI (1000 $) 

     Değ. 

(%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 02/11 

Su 
Ürünleri 
ve 
Hayvansal 
Mam. 

280.399 337.132 359.797 414.984 463.572 592.143 853.965 828.808 962.309 1.421.426 407 

 

 

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİN FASILLAR İTİBARİYLE İHRACATI: 

DEĞER (Bin $) 

Fasıl  Maddeler 

 

2010 2011 

% 

Değişim 2010 Pay 2011 Pay 

01 Canlı Hayvanlar 7.750 8.405 8 1 1 

02 
Etler, yenilen sakatatlar (tavuk,hindi 

eti,tavuk ayağı vs.)  211.609 390.954 85 22 28 

03 

Balıklar, kabuklu hayvanlar, 

yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 

omurgasızlar 331.199 416.334 26 34 29 

04 
Süt ürünleri, yumurta, bal ve diğer 

hayvansal menşeli ürünler 303.593 488.815 61 32 34 

05 

Tarifenin başka yerinde 

belirtilmeyen hayvansal menşeli 

ürünler 34.460 46.266 34 4 3 

15 

Hayvansal katı yağlar ve bunların 

parçalanma ürünleri hayvansal 

mumlar 13.473 8.655 -36 1 1 

16 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, 

yumuşakçalar ve diğer su 

omurgasızlarının müstahzarları 56.299 61.209 9 6 4 

23 Balık unu 3.786 509 -87 0 0 

       

GENEL 

TOPLAM   962.168 1.421.148 48 100 100 
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Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracatının Genel Sekreterliklere göre dağılımı aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. Ege İhracatçı Birlikleri, 2011 yılında da 2010 yılında olduğu gibi, 551 milyon 

dolarlık ihracat ve sektör ihracatındaki % 39’luk payıyla lider konumunu sürdürmektedir. 2010 yılının 

aynı dönemindeki ihracatı ise yine 371 milyon $’dur. İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin 2010 yılında % 

31 olan sektördeki payı ise 2011 yılında yine % 31 düzeyinde kalmıştır. 

 

Genel Sekreterliklere Göre Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı (Bin $) 

 

Birlikler 

  

2010 2011 
Değişim 

(%) 
2011 

Pay (%) 
2010 

Pay (%) 

EİB 370.619 550.712 49 39 39 

İİB 302.641 446.404 48 31 31 

AKİB 110.803 191.673 73 13 12 

GAİP 37.500 39.272 5 3 4 

DİĞERLERİ 140.605 193.087 37 14 15 

GENEL TOPLAM 962.168 1.421.148 48 100 100 

 

Aşağıdaki tabloda, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ihracat değerleri, ülke grupları 

itibariyle yer almaktadır. Ortadoğu, Avrupa Birliği, Asya ve Okyanusya ülkeleri ihracatımızın ana 

varış noktalarıdır. 2011 yılında bu ülkelere, ihracatın % 87’lik kısmı gerçekleştirilmiştir. Ortadoğu’ya, 

Asya ve Okyanusya ülkelerine ihracatımız önemli ölçüde artmıştır. 

 

Ülke Gruplarına Göre Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı (2010–2011) 

ÜLKE GRUPLARI 

ABD DOLARI (1000 $) 10 / 11 

Değiş.% 

2010 

Pay (%) 

2011             
Pay (%) 

2010  2011 

Ortadoğu Ülkeleri 432.212 719.547 66 45 51 

Avrupa Birliği 306.350 382.468 66 32 27 

Asya ve Okyanusya Ülkeleri 114.773 135.074 25 12 10 

Türk Cumhuriyetleri  18.931 59.373 18 2 4 

Diğer Avrupa Ülkeleri 34.275 50.838 214 4 4 

Afrika Ülkeleri 13.830 34.837 48 1 2 

Eski Doğu Bloku Ülkeleri  23.056 26.776 152 2 2 

ABD Ülkeleri  12.545 9.884 16 1 1 

Serbest Bölgeler 6.198 2.351 -21 1 0 

GENEL TOPLAM  962.168 1.421.148 -62 100 100 
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2011 yılı ihracatımızda ilk 15 ülke, sıralı olarak aşağıda yer almaktadır. Bu ülkeler, ihracatımızın 

% 79’luk kısmına denk gelmektedir. 2011 yılında, en çok ihracat sırasıyla Irak, Almanya ve 

Hollanda’ya gerçekleştirilmiştir. Irak’a gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla oranla % 37 artış 

gösterirken, Almanya’ya ve Hollanda’ya yapılan ihracat % 6 artış göstermiştir. Irak’a yapılan ihracat 

artışında yumurta, kanatlı etleri ve süt ürünleri, Almanya’ya, Hollanda ve İtalya’ya su ürünleri, İran’a 

ise yumurta ve kanatlı etleri ihracatının payı büyüktür. Vietnam ve Hong-Kong’a tavuk ayağı ihraç 

edilmektedir. Su ürünlerinde Japonya ve Avrupa Birliği’nin, hayvansal mamullerde Irak, İran, 

Vietnam ve Hong-Kong pazarlarının, süt ve süt ürünlerinde ise yine Irak ve Suudi Arabistan gibi 

Körfez ülkelerinin öne çıktığı anlaşılmaktadır.  

 

Ülkelere Göre Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı (2010–2011) (Bin $) 

ÜLKELER 

 

2010 

 

 

2011 

 

% 
Değişim 

2010 % 
Pay 

2011 % 
Pay 

IRAK 289.318 532.050 84 30 37 

ALMANYA 56.945 82.376 45 6 6 

HOLLANDA 65.394 82.117 26 7 6 

İRAN (İSLAM CUM.) 10.510 63.913 508 1 4 

İTALYA 52.572 57.752 10 5 4 

JAPONYA 50.518 41.454 -18 5 3 

SUUDİ ARABİSTAN 31.855 40.014 26 3 3 

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 23.807 33.856 42 2 2 

İSPANYA 20.997 32.060 53 2 2 

FRANSA 22.365 30.624 37 2 2 

LİBYA 1.954 29.412 1.405 0 2 

HONG KONG 22.343 26.023 16 2 2 

RUSYA FEDERASYONU 8.006 22.639 183 1 2 

YUNANİSTAN 24.394 22.458 -8 3 2 

LÜBNAN 21.291 21.768 2 2 2 

DİĞERLERİ 259.898 302.633 16 27 21 

GENEL TOPLAM 962.168 1.421.148 48 100 100 

 

 

İzleyen tabloda, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörüne ait ihracatımızın sektörler 

itibariyle değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bunlar; $ sıralamasına gore su ürünleri, kümes hayvanları 

etleri, yumurta, süt ürünleri ve tabii bal sektörleridir. 2011 yılı itibariyle su ürünlerinin % 32, kümes 

hayvanları etlerinin % 27, yumurtanın % 20, süt ürünlerinin % 14’lük paya sahip olduğu görülecektir. 
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SEKTÖRLER 2010 FOB$ 2010 PAY 2011 FOB$ 2011 PAY 

% 

Değişim  

SU ÜRÜNLERİ  
360.774 

37 
447.823 

32 

             

24     

KÜMES HAYVANLARI 

ETLERİ  
206.741 

21 
386.089 

27 

             

87     

YUMURTA   
156.528 

16 
285.674 

20 

             

83     

SÜT ÜRÜNLERİ 
141.263 

15 
197.864 

14 

             

40     

TABİİ BAL  
4.210 

0 
2.815 

0 -  33     

DİĞERLERİ  
92.653 

10 
100.884 

7 

              

9     

TOPLAM 
962.168 

100 
1.421.148 

100 

             

48     

 

 

Hayvansal ürünler ihracatının belirgin biçimde yükselişinin ardında, Irak pazarında sergilenen 

ihracat performansı yatmaktadır. Anılan ülkede, güvenliğin tedrici olarak sağlanmasına paralel olarak 

ticaretin de artmaya başlaması, beyaz etin ucuz bir protein kaynağı olmayı sürdürmesi, Türkiye’nin 

düşük navlun maliyetleri, yüksek kalitede ve İslami koşullara uygun üretim ve kesim yapması, Irak 

pazarında sergilenen başarılı performansın temel dinamikleridir. 

Su ürünleri ihracatımız, sektördeki liderlik konumunu 2011 yılında da sürdürmüştür. Bahse konu 

mal grubu, geçen yılın aynı dönemine göre % 24’lük ihracat artışı ile, sektörde 448 milyon $’lık 

ihracatla mal grubu olarak en yüksek değere sahiptir. En önemli pazarın AB ülkeleri olduğu balıklar ve 

su ürünleri sektöründeki en önemli rakiplerimizin yine AB ülkeleri olması, sektörde Türk firmalarının 

başarılı performansını göstermektedir.  

Süt ve süt ürünleri ihracatı 2011 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre % 40’lık artışla 198 

milyon dolar düzeyine ulaşmış, sektör ihracatındaki payı ise % 14’ü aşmış bulunmaktadır. Sektör 

ihracatında, yem bitkilerindeki yüksek fiyat artışları, buna karşılık ürün fiyatının düşüklüğü gibi 

olumsuz etkenlere rağmen, kaydedilen performans önem arz etmektedir. 

Aşağıdaki iki tabloda ise, sektör ihracatında ilk 10’da yer alan ürünler değer bazında verilmiştir. 

İlk sırada 262 milyon $’lık ihracat değeriyle dondurulmuş bütün tavuk eti yer almaktadır. Tavuk etini 

sırasıyla tavuk yumurtaları ve deniz levreği izlemektedir. Daha sonra ise tavuk ayağı, çipura ve eritme 

peynir izlemektedir. Mavi yüzgeçli orkinos ihracatı ise % 16 oranında düştüğü halde en çok ihraç 

edilen ürünler arasında 8. sırada yer almaktadır. Daha sonra ise çipura, tavuk ayağı ve tütsülenmiş 

alabalık izlemektedir. Yumurtacılık sektörünün ihracatında 2009 yılında büyük artış kaydedilmiş, bu 

artış 2010 ve 2011 yılında da sürmüştür. Yumurta ihracatının tamamına yakın kısmı Irak’a 

gerçekleştirilmektedir.  Bu ülkede oldukça iyi bir pazar payı elde edilmiştir.  
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Türkiye Geneli Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatında İlk 10 Ürün (Değer) 

İlk 10 Ürün 

 

Değer (Bin $) Değişim 
2010 
Pay 

2011 
Pay 

2010  2011 (%) (%) (%) 

Horoz, Tavuk - İçi Boşaltılmış, 
Başsız,Parçalanmamış (dondurulmuş) 141.533 262.348 85 15 18 

Tavuk Yumurtaları - Kuluçkalık Olmayan  142.630 259.453 82 15 18 

Deniz Levreği (Dicentrarchus Labrax), (Taze/ 
Soğutulmuş) 53.329 59.997 13 6 4 

Çipura (Taze/Soğutulmuş)  35.539 56.292 58 4 4 

Horoz, Tavuk Sakatatı - Diğer, Dondurulmuş  41.452 45.983 11 4 3 

Tütsülenmiş Alabalık 29.066 43.512 50 3 3 

Levrek/Taze veya Soğutulmuş Fileto  13.229 40.426 206 1 3 

Diğerleri (Mavi Yüzgeçli Orkinos), (Taze/ 
Soğutulmuş)  45.672 38.557 -16 5 3 

Hayvan Bağırsakları 26.529 37.336 41 3 3 

Dondurulmuş Diğer Balıklar 21.052 31.659 50 2 2 

İLK 10 ÜRÜN TOPLAM 550.034 875.564 59 57 62 

DİĞER ÜRÜNLER  412.135 545.584 32 43 38 

GENEL TOPLAM 962.168 1.421.148 48 100 100 

 

2009 yılında Dünyada yaşanan ekonomik krizden, diğer sektörler olduğu gibi, su ürünleri ve 

hayvansal mamulleri sektörü de etkilenmiştir. Krizle birlikte, ihraç pazarlarımızda başta AB ülkeleri 

olmak üzere, talepte ve birim fiyatlarda azalma yaşanmış, bununla birlikte 2010 yılında sektör ihracatı 

gelişme göstermiş, 2011 yılında tekrar eski seyrine kavuşmuş ve yakaladığı ihracat artışıyla yıldız 

sektör halini almıştır.  

 

7) BİRLİĞİMİZ İHRACATININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Birliğimizin madde ve ürün grupları bazında 2010/2011 yılları itibariyle ihracat kayıt 

değerlerinin yer aldığı ilişik tabloda da görüleceği üzere, 2010 yılında 371 bin $ olan ihracatımız % 49 

oranındaki artışla  2011 yılında 551 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

2011 yılı itibariyle Birliğimiz ihracatında en yüksek değere % 22’lik payla tavuk yumurtaları, % 

10’luk payla ise taze veya soğutulmuş deniz levreği sahiptir. Daha sonra sırasıyla % 8’lik payla taze 

veya soğutulmuş çipura ve dondurulmuş tavuk eti, % 7’lik payla taze levrek fileto ihracatı gelmektedir. 

İlk 10 ürünün toplamı, toplam ihracatımızın % 78’lik kısmını oluşturmaktadır.  
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Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr. Birliği’nce En Çok İhraç Edilen 10 Ürün  

 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 2010 2011 
Miktar 

Değ.% 

FOB $ 

Değ.% 

2010 

% $ 

Payı 

2011 

% $ 

Payı 
  İLK 10 ÜRÜN 

Miktar FOB Tutar 
(Bin $) 

Miktar FOB Tutar 
(Bin $) (Ton) (Ton) 

Tavuk Yumurtaları -  Kuluçkalık Olmayan 55.173 59.164 102.103 123.831 85 109 16 22 

Deniz Levreği Taze/Soğutulmuş 9.881 46.491 8.881 54.370 -10 17 13 10 

Çipura Taze/Soğutulmuş  5.007 24.360 7.652 46.512 53 91 7 8 

Horoz, Tavuk –İçi Boşaltılmış, 
Başsız,Parçalanmamış (dondurulmuş) 

7.782 13.556 23.433 41.796 201 208 4 8 

Levrek/Taze veya Soğutulmuş Fileto 1.104 13.229 2.865 37.985 160 187 4 7 

Horoz/Tavuk sakatati (tavuk ayağı) 25.412 26.748 28.832 30.976 13 16 7 6 

Tütsülenmiş Alabalık  2.722 25.569 3.012 30.893 11 21 7 6 

Levrek/Dondurulmuş fileto 666,6638 7.038 2.204 28.722 231 308 2 5 

Emmen..grav..appenz. Karışımı. Glarus 
katkılı peynir- Eritme peynir 

6.456 21.562 7.338 23.728 14 10 6 4 

Dondurulmuş Diğer Balıklar 1.732 6.227 2653,4069 11.204 53 80 2 2 

DİĞER ÜRÜNLER  26.411 126.676 37.394 120.539 42 -5 34 22 

GENEL TOPLAM 142.345 370.619 226.368 550.556 59 49 100 100 

 

Birliğimiz çalışma alanındaki sektörler itibariyle 2007-2012 yılı FOB $ (Bin $) değerleri ve payları 

aşağıda yer almaktadır. 

 

 

SEKTÖRLER 

2011 

FOB$ 

2011 

PAY 
2010 FOB$ 

2010 

PAY 
2009 FOB$ 

2009 

PAY 
2008 FOB$ 2008 PAY 2007 FOB$ 2007 PAY 

SU ÜRÜNLERİ  
279.300 51 210.924 57 210.928 

5

57 
286.487 67 

186.989 
68 

KÜMES HAYVANLARI 

ETLERİ  
89.933 22 46.573 

1

3 45.071 

1

2 40.972 10 24.730 9 

YUMURTA   
127.760 16 60.698 

1

6 56.884 

1

5 50.756 12 27.257 10 

SÜT ÜRÜNLERİ 
37.660 7 35.418 10 35.671 

1

10 
32.103 8 

51.987 
19 

TABİİ BAL  
2.815 

1

1 
4.210 1 4.126 1 1.684 0 

1 
0 

DİĞERLERİ  
17.173 3 12.889 3 18.458 

5

5 
14.297 3 

7.829 
3 

TOPLAM 
550.712 100 370.712 100 369.919 100 426.473 100 273.532 100 
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Aşağıda yer alan grafikte de görüleceği üzere, Birliğimiz ihracat değerleri yıllar itibariyle artmaya 

devam etmekte iken, ağırlıklı olarak küresel kriz nedeniyle 2009 yılında azalma yaşanmış, 2010 

yılında tekrar toparlanmaya başlamış, 2011 yılında ise bu artış önemli oranda  devam etmiştir.   

 

 

 

 

Fasıllar itibariyle Birliğimiz 2010 ve 2011 yılları ihracat kayıt değerleri aşağıda yer almaktadır. 

 

 
 

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 

  2010 2011     

Fasıl 

No Madde Miktar (kg) Tutar ($) Miktar (kg) Tutar ($) Kg Değ. % $ Değ. % 2011 % $ PAY 

01 Canlı Hayvanlar 107.663 1.695.062 15.826 265.369 
-        

85     
-          

84     
             

0     

02 
Etler ve yenilen 

sakatatlar 38.782.209 46.870.003 66.096.760 90.037.019 

         

70     

           

92     

           

16     

03 

Balıklar, kabuklu 

hayvanlar, 

yumuşakçalar ve suda 

yaşayan diğer 

omurgasızlar 
31.246.977 211.037.357 35.613.779 276.666.946 

         
14     

           
31     

           
50     

04 

Süt ürünleri, yumurta, 

bal ve diğer 

hayvansal ürünler 
68.958.437 100.327.302 117.327.512 168.248.338 

         
70     

           
68     

           
31     
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05 

Tarifenin başka 

yerinde belirtilmeyen 

hayvansal menşeli 

ürünler 
236.911 1.309.874 245.146 1.731.868 

          
3     

           
32     

             
0     

15 

Hayvansal katı 

yağlar, hayvansal 

mumlar 
74.480 40.592 204.820 149.891 

       
100     

          
100     

             
0     

16 

Et, balık, kabuklu 

hayvan, 

yumuşakçanın 

müstahzarları 
2.938.162 9.337.812 6.901.953 13.612.236 

       
135     

           
46     

             
2     

23 Balık unu 500 1.036     -      100     -         100     0 

GENEL TOPLAM 
   

142.345.339     
   

370.619.036     
   

226.405.797     
   

550.711.666     
         

59     
           

49     
          

100     

 
      

  
 

02.07 

Kümes hayvanlarının 

etleri ve sakatatı 38.725.893 46.573.488 66.065.724 89.932.921          71                93                16     

                           -       

03.01 Canlı Balıklar 49.454 1.139.009 108.736 1.674.271        120                47                  0     

03.02 

Balıklar (taze veya 

soğutulmuş) 18.009.735 98.178.575 19.603.474 120.114.849           9                22                22     

03.03 

Balıklar 

(dondurulmuş) 3.151.569 13.888.826 4.465.065 22.976.248          42                65                  4     

03.04 

Balık filetoları ve 

diğer balık etleri 

(taze, soğut. veya 

don.) 6.193.949 65.399.420 7.458.353 93.180.267          20                42                17     

03.05 

Balıklar (kurutulmuş, 

tuzlanmış, 

tütsülenmiş) 2.733.510 25.626.249 3.011.885 30.893.384          10                21                  6     

03.06 

Kabuklu hayvanlar 

(canlı, taze, soğut. 

veya dondurul.) 165.162 1.557.065 77.417 1.035.082 -        53     -          34                  0     

03.07 

Yumuşakçalar (canlı, 

taze, soğutulmuş, 

dondurulmuş) 943.597 5.248.213 888.850 6.792.846 -         6                29                  1     

                           -       

(04.01-

04.05) 

Muhtelif süt 

ürünleri(Süt, krema, 

yoğurt, ayran, 

tereyağı) 4.783.836 7.981.801 5.512.722 9.501.784          15                19                  2     

04.06 Muhtelif peynir 7.652.839 27.399.416 8.197.746 28.158.208           7                  3                  5     

04.07 Yumurtalar 55.543.531 60.698.383 103.081.797 127.760.278          86               110                23     

04.09 Bal (süzme,petek) 955.793 4.210.047 534.936 2.814.688 -        44     -          33                  1     

                           -       

16.01 

Hazırlanmış Et 

Ürünleri (salam, 

sosis, sucuk, vs) 1.647.063 3.911.597 5.448.707 7.543.504        231                93                  1     

16.02 

Hazırlanmış veya 

konserve edilmiş 

etler, sakatatlar 799.422 3.386.103 969.284 3.419.630          21                  1                  1     

16.04 

Hazırlanmış veya 

konserve edilmiş 

balıklar 278.747 874.892 141.312 899.086 -        49                  3                  0     

16.05 

Hazırlanmış veya 

konserve edilmiş 

yumuşakçalar 212.930 1.165.220 320.810 1.734.198          51                49                  0     
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8) ÜLKELERE GÖRE EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL 

MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAYIT RAKAMLARI 
 

Birliğimiz kapsamındaki ürünlerin ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, 2011 yılı itibariyle 

en fazla payı Irak’ın aldığı, bunun ardından Hollanda ve İtalya’nın yer aldığı görülmektedir. Irak’a en 

çok tavuk yumurtası, Hollanda’ya ve İtalya’ya taze/soğutulmuş deniz levreği ve çipura, balık filetoları 

ihracatı gerçekleştirilmiştir.  

 

ÜLKELER 

2010 2011 Miktar 

Değişim 

(%) 

$ 

Değişim 

(%) 

2011 % 

$ PAYI 

MİKTAR  

(ton) 

DEĞER  

(Bin$) 

MİKTAR  

(ton) 

DEĞER  

(Bin$) 
IRAK 57.541 69.391 107.299 148.009 86 113 27 

HOLLANDA 7.524 63.518 7.436 74.588 -1 17 14 

ALMANYA 4.694 31.863 6.361 47.096 36 48 9 

İTALYA 6.077 33.544 5.112 38.700 -16 15 7 

İSPANYA 3.029 14.238 3.934 24.179 30 70 4 

RUSYA FEDERASYONU 1.862 7.782 4.139 20.793 122 167 4 

BİRLEŞİK KRALLIK 1.228 8.659 1.988 18.399 62 112 3 

HONG KONG 13.026 13.704 13.142 16.221 1 18 3 

İRAN (İSLAM CUM.) 1.591 3.659 10.092 15.171 534 315 3 

VIETNAM 12.020 13.257 10.724 12.716 -11 -4 2 

YUNANİSTAN 3.140 16.769 1.822 11.225 -42 -33 2 

SUUDİ ARABİSTAN 3.003 8.966 3.700 11.015 23 23 2 

FRANSA 436 3.562 1.054 10.762 142 202 2 

JAPONYA 856 17.250 363 9.098 -58 -47 2 

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 2.541 4.541 5.680 8.666 124 91 2 

BİRLEŞİK ARAP 

EMİRLİKLERİ 1.607 5.493 1.902 5.946 18 8 1 

LİBYA 229 950 3.118 5.819 1.264 513 1 

İSRAİL 3.550 4.769 4.204 5.731 18 20 1 

KUVEYT 2.050 6.590 1.862 5.672 -9 -14 1 

KONGO 937 1.066 4.659 5.206 397 388 1 

20 ÜLKE TOPLAMI 126.940 329.571 198.590 495.012 56 50 90 

DİĞER ÜLKELER 15.405 41.048 27.777 55.543 80 35 10 

GENEL TOPLAM 142.345 370.619 226.368 550.712 59 49 100 
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9) 2012 YILI İŞ PROGRAMI 
 

 Birliğimizin çalışma alanında bulunan maddelerin ihracatının gelişmesini sağlamak, 

üyelerimizin ihracat faaliyetlerinde karşılaşacakları her türlü sorunu çözümleyecek 

etkinliklerde bulunmak, 

 Ürünlerimizin ihracatının gelişmesine yardımcı olacak ulusal ve uluslararası sergi, fuar, 

konferans, seminer v.b. organizasyonlara katılmak ve/veya düzenlemek, bu çerçevede ülkemiz 

ürünlerini daha etkin bir şekilde tanıtmaya çalışmak,  

 İhraç mallarımızın dış piyasalarda hak ettiği değeri bulabilmesi ve üyelerimizin çıkarlarının 

korunması amacıyla öncelikle üyelerimiz, ayrıca aynı konuda çalışmakta olan diğer İhracatçı 

Birlikleri ve üyeleri arasında haberleşme ve işbirliğini sağlamak,  

 Birliğimiz çalışma alanındaki maddelerin üretiminden kaynaklanan sorunlarına çözüm bulmak, 

verimliliğin arttırılması amacıyla üreticilerin eğitilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,  

 Birliğimiz çalışma alanındaki maddelerin üretiminin arttırılması amacıyla hazırlanan 

çalışmalara ve projelere destek vermek,  

 Başta AB mevzuatı olmak üzere alıcı ülke mevzuatları ile ilgili gelişmeleri izlemek ve 

üyelerimize bildirmek, 

 Rakipleri karşısında ihracat maliyetleri yüksek olan ve bu nedenle rekabette zorlanan 

ürünlerimizin, ülkemiz koşulları ve uluslararası taahhütlerimiz göz önünde bulundurularak 

ihracatına destek verilmesini sağlamak, 

 İşlenmiş ürünlerde kullanılan hammaddelerin dünya fiyatlarından ihracatçılara temini için çaba 

göstermek, 

 İhraç ürünlerimizin mevcut pazarlardaki payını arttırmak ve potansiyel arz eden hedef pazarlara 

girebilmek amacıyla, temsilci ve/veya heyet düzeyinde ziyaretlerde bulunmak, bu amaçla 

ithalatçılarla, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle görüşmeler yapmak, 

 Üyelerimizin genel ve özel sorunlarına zamanında çözüm getirmek, 

 Üyelerimiz arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek. 

 


