
3. CHINA – EURASIA FUARI (02 – 06 Eylül 2013) RAPORU 

Kuru Meyve Tanıtım Grubu kararı (18.06.2013 tarihli, 5 Sayılı karar) uyarınca, Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin Sincan (Xinjiang) Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de 02-06 Eylül 2013 

tarihleri arasında düzenlenen ve OAİB tarafından Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirilen 

3. CHINA – EURASIA FUARI’na 15m
2
’lik info-standla katılım sağlanmıştır. Söz konusu 

Fuarda Tanıtım Grubumuz adına Ege İhracatçı Birlikleri Kuru Meyve, Zeytin ve Zeytinyağı 

ve Organik ürünlerden sorumlu Şube Müdürü Necdet Kömür görev almıştır. 

Fuara kuru incir, naturel kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm ve Antep fıstığından oluşan 

yaklaşık 70 Kg ürün, 1000 adet Çince broşür ve görsel malzemeler ile katılınmıştır. Fuar 

süresince standda, Çince, Uygurca ve İngilizce dillerine hakim bir yerel tercümandan hizmet 

desteği alınmıştır.  

5 günlük fuar sırasında (fuar, 2 Eylül tarihinde sadece devlet memuru, bürokrat ve 

işadamlarına, izleyen günlerin tamamında ise tüm halka açılmıştır) fuarı günde ortalama 

75.000 kişinin ziyaret ettiği tahmin edilmektedir. Fuar süresince standımızı ziyaret eden her 

yaştan ve etnik gruptan binlerce ziyaretçiye ürünlerimiz tattırılmıştır.  

  

  

 



  
 

Ürünlerimizi tadan ziyaretçilerin tamamına yakını özellikle tat açısından beğenilerini ifade 

etmişler, ürün satışı yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ürünlerimizi, Uygur Özerk 

Bölgesi’nde (Turfan civarı) üretilen ürünlerle kıyaslayan tüketiciler, meyve şekeri, irilik ve 

görsellik açısından ürünlerimizin her çeşidinin daha üstün özellikler taşıdıklarını, uygun 

fiyatla ve aynı kalite ile pazarda satışa sunulması halinde ürünlerimizin satış şansının fazla 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

Fuar sırasında, mal talebi için standımızı ziyaret eden işadamı ve potansiyel alıcılarla yapılan 

görüşmelerden;  

- Çin genelinde özellikle kuru incire yönelik bir ilgi artışı olduğu, son 2-3 yılda özellikle 

ülkemiz orijinli kuru incir ithalat ve tüketiminde artış olduğu, 

- Çin’in ağırlıklı olarak Uygur Özerk Bölgesi içinde yer alan Fergana Vadisi’nde 

(Dağlarla çevrili bu bölge iklim olarak Akdeniz İklimine benzer şartlara sahiptir) 

kurutmalık kayısı, incir ve kuru üzüm yetiştirildiği, ancak, ürünlerin cins, tip, tat ve 

pazara sunum şekli itibariyle farklılık arz ettiği, incirlerin daha çok küçük boyda ve 

şeker oranı düşük olduğu, kükürtlü veya naturel olarak kurutulabilen kayısıların 

genellikle çekirdekli olarak kurutulup satıldığı ve ekşimsi bir tada sahip olduğu, 

çekirdeksiz kuru üzümlerin ise genellikle yarı-kapalı/üstü kapalı ortamlarda rüzgarla 

kurutulması nedeniyle ekşimsi tada ve yeşile yakın renge sahip olduğu, bu nedenler ve 

hijyen şartlarının yeterli olmayışından dolayı sadece Çin dahilinde ve yerel düzeyde 

satış-tüketim şansı olup, üretim, işleme-paketleme şartları gelişmediği takdirde başta 

ülkemiz olmak üzere uzun vadede dünya pazarında rakip üretici ülke ürünleri ile 

rekabet etme şanslarının az olduğu, 

- Giderek artan gelir seviyesine rağmen fiyatın rekabette başlıca belirleyici unsur 

olduğu, ancak, farklı tüketici segmentlerinin hedeflendiği pazarlama teknikleri ile 

farklı kalite ve fiyatlardan ürünlerin satış imkanı olduğu, 

- Market raflarında paketli faklı türde kuru meyvelere rastlanabildiği ancak, Uygur 

Özerk Bölgesi’nde satışların genellikle sokaklardaki ve Pazar yerlerindeki tezgahlarda 

dökme olarak yapıldığı, 



- Başta incir olmak üzere, ithal kuru meyvelere yönelik ilgi artışı nedeniyle gıda 

konusunda tecrübesi olsun olmasın birçok alıcı ve işadamının bu alana ilgi göstermesi 

nedeniyle ikili ticari görüşmelerde temkinli olunmasında fayda görüldüğü, 

Bilgi ve izlenimleri edinilmiştir. Standı ziyaret eden ve mal talep eden işadamı/potansiyel 

alıcıların bir kısmının kartvizit sahibi olmadıkları gözlenmiş, iletişim bilgileri tercüman 

vasıtasıyla not edilmiştir. Ayrıca, İngilizce bilenlerin oranının %10-15 düzeyinde olması 

nedeniyle firmalar ile irtibatın tercihen Çince yapılmasında fayda görülmektedir. 

URUMÇİ PAZARYERLERİ VE SOKAKLARINDAN KURU MEYVE TEZGAHLARI 

  

  

  



  

  

  
 

ÇİN VE UYGUR ÖZERK CUMHURİYETİ HAKKINDA KISA BİLGİLER 

2012 yılı sonunda Çin’de yaşayan kentsel nüfus, toplam nüfusun (1,354 milyar kişi) 

%52,57’sine karşılık gelen 712 milyona ulaşmıştır. Kırsal nüfus ise 642 milyon kişi olarak 

kaydedilmiştir.  

Kentsel nüfusun kişi başına düşen geliri (enflasyondan arındırıldıktan sonra), bir önceki yıla 

göre %8,4 oranında artarak, 21.810 RMB’ye (3.434 ABD Doları) yükselmiştir. Kırsal 

kesimde ise kişi başına düşen gelir, bir önceki yıla göre %11,4 oranında artarak 6.977 RMB 

(1.098 ABD Doları) olarak kaydedilmiştir. Ülkede sayıları 150-200 milyon arasında olan 

“dolar milyoneri” olduğu tahmin edilmektedir.  



2012 yılında GSYİH 51,9 trilyon RMB-8,28 trilyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır.  

2012 yılında ÇHC’nin toplam ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında artış kaydederek, 

2,049 trilyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.  

2012 yılında ÇHC’nin toplam ithalatı bir önceki yıla göre %4,3 oranında artış kaydederek, 

1,818 trilyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 

2012 yılında Çin’in dış ticaret fazlası bir önceki yıla göre %48,1 oranında artış kaydederek, 

231,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 

 

2010 yılı Haziran ayından bu yana sabit kur sisteminden çıkarılarak (1 ABD Doları = 6,82 

RMB), belirli bir bant (%1) aralığında değişimine izin verilen Çin’in para birimi RMB 2011 

yılında %4,86 oranında değer kazanmıştır. 2013 Eylül ayı başı itibariyle 1 USD=6,15 RMB 

düzeyindedir.  

Çin’in cari işlemler fazlası, 2011 yılsonu itibariyle 201,7 milyar ABD Doları olarak 

açıklanmıştır. 2012 yılının ilk yarısında ise cari işlemler fazlası 77,2 miyar ABD Doları 

olmuştur. 

 

2012 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizin ÇHC’ye ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %13,72 oranında artarak, 2,526 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiştir. 2011 yılı 

Ocak-Aralık döneminde toplam ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,72 

oranında artarak 2,467 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. 

 

İthalatımız ise, 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,89 

oranında azalarak, 19,541 milyar ABD Doları olarak kaydedilmiştir. 2011 yılı Ocak-Aralık 

döneminde toplam ithalatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,26 oranında artarak 

21,693 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. 
 

Uygur (Sincan) Özerk Bölgesi, Çin’in Kuzeybatısında yer alır. 2. Dünya Savaşı sonrasında 

bölge kesin olarak Çin’e dahil olmuştur. 35 milyon civarındaki nüfusun yarısına yakını Çin 

asıllı, diğer kısmı ise çoğunluğu Türk-Uygur asıllı unsurlardan oluşur. Bölge, petrol, kömür, 



altın, değerli nadir metaller başta olmak üzere önemli yer altı kaynaklara sahiptir. Çin’in 

nisbeten geri kalmış kesimlerinden olan bölgeye son yıllara merkezi Çin Hükümeti önemli 

yatırımlar yapmaktadır. Bununla birlikte, “hassas” etnik yapı nedeniyle zaman zaman 

sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir.  

  

 

Fergana Vadisi’nde (özellikle Turfan, Hotan ve Kaşgar çevresinde) hakim olan ılımlı iklim, 

kurutmalık meyve üretimine imkan sağlamaktadır. 

 Ekonominin gelişip tüketicilerin alım gücünün artması ile birlikte, nüfusunun azlığına 

rağmen orta ve uzun vadede Çin içinde önemli pazarlardan birisi olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bunda, bölge halkının damak zevkinin söz konusu ürünlerin tüketimine 

uygunluğu önemli rol oynamaktadır. 

Çin ve Uygur Özerk Bölgesi ile ticarette faydalı olabilecek hususlar: 

- Çin pazarı, özellikle kuru incir ürünümüz için önemli potansiyel arz etmektedir. Son 4 

yılda Çin’e yönelik kuru incir ihracatımız 30 kattan fazla artmış ve 2012 takvim 

yılında 1350 tonu aşmıştır. Önümüzdeki yıllarda, olağanüstü bir durum yaşanmadığı 

takdirde bu artışın devam etmesi ve Çin’in önde gelen kuru incir ithalatçısı ülkelerden 

birisi olması kuvvetle muhtemeldir. Bunun için, Çin’e yönelik ihracatta firmalarımızca 

kaliteden taviz verilmemesi önem arz etmektedir. 

 

- Çin’in Uygur Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik bir konteyner gönderisinin yerine 

varması 45 günü bulmaktadır. Ürünler ilk olarak Çin’in Kuzeydoğusundaki 

limanlardan birisine (örneğin Tienşan Limanı) ulaşmakta, oradaki gümrükleme 

işlemleri sonrasında karayolu veya demiryolu ile yaklaşık 10 günde Urumçi’ye 

ulaşmaktadır. Bu nedenle, ürünlerin soğutmalı konteyner ile taşınması gerekmektedir. 

Ayrıca, ithalatçı firmanın gıda ürünlerinin ithalat mevzuatını iyi bilen bir gümrük 

danışmanından hizmet almasında fayda vardır. 

- Çin’in kuru incir ithalatında uyguladığı 0,2 ppb aflatoksin, kuru kayısı için uyguladığı 

200 ppm kükürt limitinin bilinçli olarak kendi üretimini koruma amaçlı uyguladığı bir 



tedbir olduğu tahmin edilmektedir. Bu uygulamanın değiştirilmesi için Ülkemiz 

Ekonomi Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

 

- Ülkemizden başta kuru incir olmak üzere kuru meyve ithal etmek isteyen çok sayıda 

ithalatçı/girişimci olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, çalışılacak firmalar hakkında ilgili 

Ticaret Müşavirliklerimiz kanalı ile bir ön araştırma yapmakta fayda görülmektedir.  

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİNE MAL GRUPLARI BAZINDA TÜRKİYE GENELİ KURU 

MEYVE İHRACATI 
  2009 2010 2011 2012 2013 (1 Ocak-31 Ağustos) 

MAL GRUBU MIKTAR 

KG 

TUTAR $ MIKTAR 

KG 

TUTAR $ MIKTAR 

KG 

TUTAR $ MIKTAR 

KG 

TUTAR $ MIKTAR KG TUTAR $ 

KURU İNCİR 62.756 248.253 31.561 120.956 783.985 2.421.280 1.330.311 3.220.333 711.968 1.668.801 

 Ç. KURU ÜZÜM 625.380 1.171.712 548.708 1.284.562 603.250 1.582.006 625.260 1.637.635 418.700 953.867 

 CEVİZLER 0 0 39.700 267.110 0 0 452.646 4.758.698 21.000 199.500 

 KURU KAYISI 72.500 219.935 142.310 520.279 242.200 1.094.975 284.539 1.040.069 115.118 342.738 

 ANTEP FISTIĞI 140 2.356 0 0 0 0 33.737 238.033 16.317 137.489 

 KAYISI ÇEKİRDEĞİ 153.000 142.025 510.000 441.150 272.000 207.400 26.000 42.500 0 0 

ELMA KURUSU 0 0 0 0 0 0 5.500 2.475 0 0 

 DİĞER MEYVE KURUL. 0 0 100 445 3.966 45.984 3.252 30.773 26.850 72.451 

D. KAVRULMUŞ MEYV. 1.600 5.920 1.552 4.432 0 0 2.297 11.678 663 3.827 

 LEBLEBİ 0 0 0 0 396 2.078 394 2.267 1.051 7.440 

 BADEMLER 0 0 0 0 0 0 220 2.648 41 1.006 

 ERİK KURUSU 0 0 0 0 0 0 46 293 20 113 

TOPLAM 915.376 1.790.201 1.273.931 2.638.934 1.905.797 5.353.724 2.764.202 10.987.605 1.311.729 3.387.231 

 

  

Necdet KÖMÜR 

Şube Müdürü 

 


