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 Fındık ve Mamulleri Sektöründe  

İhtiyaç Analizi Çalışmasının Yaptırılmasına İlişkin İhale Duyurusu 
 

 
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) tarafından, Fındık ve Mamulleri üretimi / 

ihracatı yapan firmalarımızın rekabet güçlerinin artırılarak hızla gelişen dünya pazarından daha fazla pay 

alması amacıyla “Fındık ve Mamulleri Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi 

Projesi” nin yapılması planlanmıştır.  

 

Araştırma ile ilgili; 

  

1) Fındık Sektörünün Türk ekonomisine ve genel sanayiye katkısının ortaya konulması, 

2) Yabancı ülkelerdeki teşvik mekanizmaları karşısında Türk Fındık sektörünün pozisyonunun 

tespiti, 

3) Sektör genelinde ve firma özelinde ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç analizinin tespiti, 

4) Sektörde üretim altyapısı / verimlilik ve mevzuat yetersizlikleri nedeniyle yaşanan aksaklıkların 

dünya örnekleriyle karşılaştırmalı analizi, 

5) Fındık ve Mamulleri sektörüne yönelik teknik destek altyapısının kurulması, 

6) Hedef pazarlar ve rakip ülkelere yönelik çeşitli (heyetler, tanıtım etkinlikleri vb.) 

organizasyonların düzenlenmesi, 

7) Yukarıda sıralanan maddeler ışığında Sektörün ortak ve firmalara özel sorunlarının tespiti, 

kısa/orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin belirlenmesi  

 

hedeflenmektedir. 

 

Projenin ilk aşamasında destek programı uygulama usul ve esasları doğrultusunda Fındık ve 

Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren iştirakçi firmalara yönelik olarak eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt 

dışı pazarlama ve alım heyetleri ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bir danışmanlık şirketi tarafından 

ihtiyaç analizi çalışması yapılması planlanmaktadır. 

  

Bu çerçevede, belirtilen çalışmalar için hazırlanan şartname EK’te olup, bu şartnameye uygun olarak 

hazırlanacak olan tekliflerinizin en geç 23 Mart 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel 

Sekreterliğimize gönderilmesini rica ederim. 

          

    

  T. Kutay OKTAY 

                                                                                                                     Genel Sekreter V. 

 

  

 

 

EK: Şartname (13 sayfa)  
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