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Sayın Üyemiz; 

 

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Kurulu’nun, hedef pazarlarımızdan olan 

Rusya ve Çin’de düzenlenen 3 fuara 2012 yılında info stand ile katılım kararı çerçevesinde, 

27-29 Mart 2012 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangdong Eyalet merkezi olan 

Guangzhou’da gerçekleştirilen China (Guangzhou) Import Food Fuarı’na katılım 

sağlanmıştır. Çin’in yanı sıra, çevre ülkelerden ve özellikle AB üyesi ülkelerden (İtalya 50’ye 

yakın firma standı ile katılmıştır) 400’ü aşkın sayıda firma ve kuruluşun katıldığı fuara 

ülkemizden Birliğimiz ve bir zeytinyağı ihracatçımız dışında katılım olmadığı görülmüştür. 

 

Fuar süresince sırayla kuru incir, kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzüm ürünlerimiz 

ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmiştir. Fuar sırasında katılımcılara ürünlerimizi tanıtıcı 200 

İngilizce broşür ve tanıtım CD’si dağıtılmış,  20 kg civarındaki ürünümüz ziyaretçilere 

tattırılmış ve numune olarak dağıtılmıştır. Çin menşeli gıdalarda son yıllarda ortaya çıkan bazı 

skandalların da etkisiyle, resmi olarak 1.4 milyar civarında olduğu belirtilen nüfusun özellikle 

350-400 milyon civarında olduğu öne sürülen ve yıllık %8-10 büyüme oranı ile her geçen yıl 

daha da genişleyen orta ve üst gelir grubu ithal gıda ürünlerine giderek daha fazla ilgi 

göstermektedir. Sağlıklı tüketim bilincindeki artışın da etkisi ile ürünlerimiz için kullanılan 

“Doğal, Sağlıklı ve Lezzetli” sloganlı ürün afişlerimiz ilgi çekmiştir.  

 

Çin’in Xinjiang Eyaletinde çekirdeksiz kuru üzüm (genellikle kapalı ortamda 

kurutulmuş yeşil), kuru incir (İran incirine benzer küçük ve sert) ve kuru kayısı üretimi 

yapıldığı öğrenilmiştir. Ancak, ziyaretçiler, ülkemiz ürünlerinin boy, lezzet ve nefaset olarak 

çok üstün özellikte olduklarını ifade etmişlerdir. Çin’in kayısı ithalatında uyguladığı çok 

düşük düzeyli kükürt limiti nedeniyle fuara götürülen koyu renkli naturel kuru kayısılar başta 

renk olarak ziyaretçilere farklı gelse de, tadım sonrasında çok olumlu tepkiler alınmıştır. 

Çin’de kuru incir doğrudan tüketimin yanı sıra, çorba katkı maddesi, incir çayı şeklinde de 

değerlendirilmektedir. 

 

2011 yılında ve son aylarda özellikle kuru incirde miktar bazında önemli ihracat artışı 

görülen Çin pazarında kuru incir, kuru kayısı ve üzüm tüketiminin Pekin ve Şangay gibi 

merkezlerde ve Xinjiang Eyaletinde yoğun olduğu öğrenilmiş, sanayileşmenin ve ekonomik 

büyümenin hızlı olduğu Çin’in özellikle doğu ve güney eyaletlerinde bu ürünler tanınmakla 

birlikte pazar ve marketlerde zor ve nadir bulunduğu anlaşılmıştır. Çin’in gelişmiş eyaletleri 

ile Makao ve Hong Kong’da düzenlenen fuarlara katılım sağlanması ihracatımız açısından 

büyük önem taşımaktadır. Fuarlara katılacak firmalarımızın fuarda satış imkanını da önceden 

öğrenmek suretiyle mümkün olduğu kadar fazla miktarda ürün numunesini fuara 

götürmelerinde fayda görülmektedir.   

 



 

  Çin Pazarı ile ilgilenen Firmalarımız İçin Bazı Öneriler: 

*Çin, 5-6 bin yıllık bir ticaret geleneğine sahiptir. Alıcılar ile yapılacak görüşmelerde sabırlı 

ve itidalli olunması ve önyargılı davranılmaması gerekir. 

* Çin, dünya nüfusunun 1/5’ini barındırmaktadır. Ancak, Çin’deki fuarlara katılarak sadece 

Çin’e değil, yakın ve komşu ülkelerden alıcılara ulaşılması da mümkün olabilmektedir.  

* Çin’in ülkemize 2011 yılındaki ihracatı yaklaşık 20 milyar dolar, ülkemizin Çin’e olan 

ihracatı ise 2 milyar dolar civarındadır. Çin’den ülkemize yapılan ticaretin büyük kısmında 

peşin ödeme sistemi geçerlidir. Bu nedenle, bu ülkeye yapılacak satışlarda da sözleşmeli, 

peşin veya banka garantili çalışılmasında fayda görülmektedir. 

*Çinliler, ticaret yapacakları kişilerle yüz yüze görüşmeyi tercih etmektedirler. Ayrıca, 

karşılarındaki yabancıların giyim ve davranış tarzlarına göre karar verebilmektedirler. 

*Çin’de firma kurmak nispeten kolaydır ve firmaların ömürleri çok kısa olabilmektedir. Mail 

veya internet üzerinden temas kurulan firmaların varlıklarının veya durumlarının Ticaret 

Odası, Müşavirlik veya Danışmanlık firması aracılığı ile araştırılması tavsiye edilir. Bu 

sebeple çalışılacak firma hakkında ön araştırma yapılması, mümkünse firmanın birebir 

ziyaretle yerinde görülmesi, gerekirse danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir. 



*Çin gıda ithalatında belgelendirmeye ve sertifikalara önem verilmektedir. Bu nedenle Çin’e 

yapılacak olan ihracatlarda ürün kalitesi ve kalıntı gibi hususlara özen gösterilmelidir. 

*Çin’de “fiyat kaliteden önce gelir” anlayışı hakim gibi gözükse de, ürün kalitesi son tüketici 

için çok önemlidir. Alıcılara mümkün olduğunca fazla ürün ve ambalaj tipi alternatifleri 

sunularak ürünlerin imajı korunmalıdır.  

*Çin büyük bir ülke olmasına rağmen çok hızlı bir iletişim ağına sahiptir. Bir Çinli firmayla 

yaşanan sorun çok kısa zamanda tüm ülke tarafından duyulabilmektedir. Bu nedenle Çin ile 

çalışılırken dikkatli olunmalı, ürün kalitesi ve teslimat tarihi gibi hususlara önem verilmelidir. 

*Çok fazla miktarda alım yapacaklarını belirten firmalarla iletişimde dikkatli olunmalı ve 

mutlaka sözleşme yapılmalıdır.  

*Çin’de tüm ülkeye hitap etmeye çalışmak yerine eyalet ve bölge bazında çalışılmalı, farklı 

tüketici segmentleri için farklı tip ve kalitelerde ürün alternatifleri sunulmalıdır.  

* Çin, önümüzdeki yıllarda başta kuru incir ve naturel kuru kayısı olmak üzere, kuru 

meyvelerimiz için AB’den sonra en önemli ikinci pazar olma potansiyeline sahiptir. Bu 

nedenle, bu ülke ile çalışılırken en az AB ülkelerine ihracatta gösterilen özen gösterilmeli, 

ürün, firma ve ülke imajının korunması için azami gayret sarf edilmelidir. 


