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FIND YOUR BUSINESS 
PARTNER IN TÜRKİYE 

TÜRKİYE’DEKİ 
ORTAĞINIZI BULUN

The Finest Fruit & 
Vegetable Products 
For Your Company
İşletmeniz İçin En İyi 
Meyve ve Sebze Ürünleri 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ISTANBUL EXPORTERS' ASSOCIATIONS



İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının 

buluştuğu eşsiz konumu ile küresel ticarette çok 

önemli bir yere sahip. Ayrıca tarihi İpek Yolu 

güzergahındaki Anadolu topraklarından gelen 

binlerce yıllık ticaret kültürüyle beslenen bu 

konum, Türkiye'ye üretim ve ticarette dünyayı 

birbirine bağlamada eşsiz bir rol kazandırıyor.

Türk insanının çalışkan, esnek, çözüm odaklı 

çalışma kültürü, "Made in Türkiye" markasının 

arkasındaki gerçek güç. Türkiye'nin genç ve 

dijitalleşme oranı yüksek nüfusunun yarattığı 

üretim gücü her sektörde hızlı, kaliteli ve etkin 

çözümler arayan güvenilir bir iş ortağı sağlıyor.

Yaş meyve sebze sektörü ise; tarım sektörü 

içerisindeki en önemli alt sektörlerden biridir. 

Türkiye, üretime müsait verimli ve geniş tarım 

alanları, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları 

sayesinde meyve ve sebzelerinin iyi koşullarda ve 

kaliteli olarak yetişebildiği nadir ülkelerden biridir. 

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 

olarak, 1963 yılından beri Türk ürünlerinin 

tanıtımında ve markalaşmasında 

ihracatçılarımıza destek oluyoruz. 2023 yılında 

Meyve ve Sebze Mamulleri sektöründe Türkiye’nin 

dünya ticaretindeki payının %2,1 olmasını 

hedefliyoruz. Yaş Meyve ve Sebze sektörü olarak 

ise 2023 yılında Türkiye’nin dünya ticaretindeki 

payını %8,2 ye yükseltmeyi bekliyoruz.

ISTANBUL FRUIT AND VEGETABLE 
EXPORTERS' ASSOCIATION
Türkiye; with its unique location where Asia, Europe 
and Africa meet, has a very significant place in global 
trade. Furthermore, this location which is fed by 
thousands of years of trade culture taken from 
Anatolian lands which is on the historical Silk Road 
route, gives Türkiye a unique role in connecting the 
world in production and trade.

The hardworking, flexible, solution-oriented working 
culture of Turkish people is the real force behind the 
"Made in Türkiye" brand. The production power created 
by Türkiye's young and digitalization population 
provides a reliable business partner seeking quick, 
high quality and effective solutions in every sector.

As for fresh fruit and vegetable sector; it is one of the 
most important sub-sectors within the agricultural 
sector. Türkiye is one of the rare countries where fruits 
and vegetables can be grown in good conditions and 
with high quality thanks to the fertile and large 
agricultural areas suitable for production and the 
ecological differences of various regions. 

As the Istanbul Fresh Fruit and Vegetable Exporters' 
Association, we have been supporting our exporters 
in the promotion and branding of Turkish products 
since 1963. In 2023, we aim for Turkey's share in world 
trade in the Fruit and Vegetable Products sector to be 
2.1%. As the Fresh Fruits and Vegetables sector, we 
expect to increase Turkey's share in world trade to 
8.2% in 2023.

ISTANBUL EXPORTERS' 
ASSOCIATIONS GENERAL 
SECRETARIAT
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
GENEL SEKRETERLİĞİ
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You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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FROZEN PRODUCTS
DONDURULMUŞ ÜRÜNLER
Türkiye’s suitable climatic conditions have 
significant advantages in terms of raw materials 
for the production of frozen fruit and vegetable 
sector. Producers in Türkiye have succeeded to 
reach high levels in sales over the last few years 
as a result of being export-oriented.

TIMELESS USE OF TIMELESS TASTES
When foodstuffs are processed by freezing, they 
turn into products with a long shelf life, which can 
be consumed in all seasons and can be easily 
prepared. Therefore, many people who need to 
manage time well, prefer frozen foods, as they 
are more practical.

Türkiye'nin uygun iklim koşulları, dondurulmuş meyve 

sebze sektöründeki üretim için ham madde 

açısından önemli avantajlar elde edilmesini 

sağlamıştır. Türkiye’deki üreticiler, ihracat odaklı 

olduklarından son birkaç yılda satışlarında yüksek 

seviyelere ulaşmayı başarmıştır.

ZAMANSIZ LEZZETLERİN 
ZAMANSIZ KULLANIMI
Gıda maddeleri dondurma yöntemiyle işlendiğinde 

raf ömrü uzun, her mevsim tüketilebilen ve kolaylıkla 

hazırlanabilen ürünlere dönüşüyor. Dolayısıyla 

zamanını iyi yönetmesi gereken birçok kişi, daha 

pratik olduğu için dondurulmuş gıdaları tercih ediyor. 

Meet the timeless 
tastes 

Zamansız 
lezzetlerle tanışın

FROZEN PRODUCTS  I  DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.



OUR FROZEN FOOD EXPORTS 
IN NUMBERS
Türkiye's frozen fruit and vegetable 
exports, with $93 million account for 
1.1% of the world's exports. In 2021, 
Istanbul Fresh Fruit and Vegetable 
Exporters' Association achieved a 24% 
increase in frozen product exports 
compared to 2020.The United States, 
which has the highest annual 
consumption of frozen food, with 
approximately 60kg per person, is 
where most of our exports are 
directed to. In addition to the United 
States, Germany, the United Kingdom, 
France, and the Netherlands are the 
other countries we export to. Türkiye's 
largest exports in frozen foods are 
tomatoes, potatoes, sweet  peppers, 
spinach, cherries, strawberries, plums, 
and apricots. Especially in the 
production of spinach, we are 
currently the fourth largest producer 
in the world, with an average annual 
production of 225 thousand tons.

RAKAMLARLA DONDURULMUŞ 
GIDA İHRACATIMIZ
Türkiye'nin dondurulmuş meyve ve 

sebze ihracatı 93 milyon dolar ile, 

dünya ihracatının %1,1'ini 

oluşturmaktadır. İstanbul Yaş Meyve 

Sebze İhracatçıları Birliğimiz 2021 

yılında dondurulmuş ürün ihracatında 

2020 yılına kıyasla %24’lük bir artış 

gerçekleştirdi. Kişi başı yaklaşık 60 kg 

ile yıllık en yüksek donmuş gıda 

tüketimine sahip olan Amerika Birleşik 

Devletleri, ihracatımızın büyük bir 

kısmını gerçekleştirdiğimiz ülke 

konumunda. Amerika Birleşik 

Devletleri'nin yanı sıra Almanya, 

İngiltere, Fransa ve Hollanda ihracat 

yaptığımız diğer ülkeler. Türkiye'nin 

dondurulmuş gıdalarda en büyük 

ihracatı; domates, patates, tatlı 

biber, ıspanak, kiraz, çilek, erik ve 

kayısıdır. Özellikle ıspanak 

üretiminde yıllık ortalama 225 bin 

ton üretim ile şu anda dünyanın 

dördüncü büyük üreticisi 

konumunda yer alıyoruz. 

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.

More durable and 
higher-quality products. 

Daha dayanıklı ve 
daha kaliteli ürünler.

Favorable climate 
conditions.

Elverişli iklim şartları.

Superior flavor products.

Üstün lezzetteki ürünler. 

Up-to-date and modern 
technology used. 

Kullanılan güncel ve 
modern teknoloji.

Competitive prices.

Rekabetçi fiyatlar.

Proximity to 
the foreign markets.

Dış pazarlara 
yakınlık.

Strategic
transport network.

Stratejik ulaşım ağı.

Türkiye’s high 
production 

capacity and power.

Türkiye’nin 
yüksek üretim kapasitesi

 ve gücü.
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ADVANTAGES
AVANTAJLAR

FROZEN PRODUCTS  I  DONDURULMUŞ ÜRÜNLER



CANNED PRODUCTS 
KONSERVE ÜRÜNLER
The fruit and vegetable processing industry in Türkiye 
was established in the early 1900s and made 
significant improvements during the planned 
development period. In our country, the sector mainly 
consists of pickles, temporary canned vegetables, and 
canned fruit and vegetable production. Canning 
production plants are concentrated in the Aegean and 
Marmara regions in terms of number and capacity 
due to the being more abundant and higher in quality 
there of the raw materials needed by the industry.

OUR CANNED FOOD EXPORTS IN NUMBERS
A third of the fruits and vegetables exported from 
Türkiye are canned products. Among the five products 
that we export the most as Istanbul Fresh Fruit and 
Vegetable Exporters' Association in 2021, there are 
canned beans and tomato paste.
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Canning, the best of the storage methods is enabling 
us to have a significant share in global trade. Türkiye 
is the 6th largest country in the world with a share of 
5.5% in tomato paste exports valued at $161 million. 
We also export $85 million worth of pickled 
cucumbers and cornichons to 104 countries.

NATIONAL ADVANTAGES
Türkiye is in a position of the most reliable food 
supplier in the world thanks to its climate diversity 
thanks to its geographical location. Türkiye is one of 
the few countries in the world that has long harvest 
periods for fresh fruit products due to its geography 
and its being surrounded by seas on three sides.

Türkiye'de meyve ve sebze işleme sanayisi 1900'lü 

yılların başında kuruldu ve planlı kalkınma 

döneminde önemli gelişmeler gösterdi. Ülkemizde 

sektör ağırlıklı olarak turşu, geçici olarak konserve 

edilmiş sebzeler ile konserve meyve ve sebze 

üretiminden oluşuyor. Konserve üretim tesisleri, 

sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin daha bol 

ve kaliteli olması nedeniyle sayı ve kapasite olarak 

Ege ve Marmara bölgelerimizde yoğunlaşmış 

durumda. 

RAKAMLARLA KONSERVE İHRACATIMIZ
Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin meyve ve 

sebzelerin üçte birini konserve ürünler oluşturuyor. 

2021 yılında İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçı 

Birlikleri olarak en çok ihracatını yaptığımız beş ürün 

arasında konserve fasulye ve salça da yer alıyor. 

A Box of 
Healing

Bir Kutu Şifa

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.



The fruit and vegetable processing industry in Türkiye 
was established in the early 1900s and made 
significant improvements during the planned 
development period. In our country, the sector mainly 
consists of pickles, temporary canned vegetables, and 
canned fruit and vegetable production. Canning 
production plants are concentrated in the Aegean and 
Marmara regions in terms of number and capacity 
due to the being more abundant and higher in quality 
there of the raw materials needed by the industry.

OUR CANNED FOOD EXPORTS IN NUMBERS
A third of the fruits and vegetables exported from 
Türkiye are canned products. Among the five products 
that we export the most as Istanbul Fresh Fruit and 
Vegetable Exporters' Association in 2021, there are 
canned beans and tomato paste.

Depolama yöntemlerinin en iyisi olan konserve, 

küresel ticarette önemli bir paya sahip olmamızı 

sağlıyor. Türkiye, 161 milyon dolarlık salça 

ihracatında %5,5'lik payla dünyanın 6. büyük ülkesi 

konumunda. Ayrıca 104 ülkeye 85 milyon dolarlık 

salatalık ve korniş turşusu ihraç ediyoruz. 
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Canning, the best of the storage methods is enabling 
us to have a significant share in global trade. Türkiye 
is the 6th largest country in the world with a share of 
5.5% in tomato paste exports valued at $161 million. 
We also export $85 million worth of pickled 
cucumbers and cornichons to 104 countries.

NATIONAL ADVANTAGES
Türkiye is in a position of the most reliable food 
supplier in the world thanks to its climate diversity 
thanks to its geographical location. Türkiye is one of 
the few countries in the world that has long harvest 
periods for fresh fruit products due to its geography 
and its being surrounded by seas on three sides.

PRODUCT TYPES 
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Tomato pastes / Domates salçası

Pickles / Turşu  

Vegetables and fruits / Sebzeler ve meyveler

Sauces / Soslar 

Dried products / Kurutulmuş ürünler

Ready-toeat meals / Hazır yiyecekler

Fresh Tastes. 

Taze Lezzetler.

Domestic Supply of Raw 
materials used in production 

and packaging. 

Yurt içinden temin edilen 
üretim ve paketlemede kullanılan 

ham maddeler.

Proper pricing thanks to the 
richness of raw materials and 

production surplus. 

Ham madde zenginliği ve 
üretim fazlası sayesinde doğru 

fiyatlandırma.

Ever-increasing 
product quality.

Sürekli artan 
ürün kalitesi.

Türkiye’s proximity to the 
foreign markets and its 

strategic transport network.

Türkiye'nin dış pazarlara 
yakınlığı ve stratejik ulaşım ağı.

ULUSAL AVANTAJLAR
Türkiye, coğrafi konumunun sağladığı iklim çeşitliliği 

sayesinde dünyanın en güvenilir gıda tedarikçisi 

konumundadır. Türkiye, bulunduğu coğrafya ve üç 

tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle, taze meyve 

ürünlerinde hasat süreleri uzun olan dünyanın sayılı 

ülkelerinden biridir.

ADVANTAGES
AVANTAJLAR

CANNED PRODUCTS   I  KONSERVE ÜRÜNLER

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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FRUIT JUICES
MEYVE SULARI
Türkiye is one of the leading countries in the world 
in terms of agricultural and horticultural 
production with an ever-increasing market share. 
The main reason that makes Türkiye 
advantageous in this sector is its strategic and 
geographical position, of course. In addition to the 
rich biodiversity and suitable climatic conditions 
that enable production of many kinds of fruits, 
also its proximity to the Mediterranean, 
Euro-Siberian and Irano-Turanian regions 
provides strength for Türkiye in terms of 
commercial activity..

WE INVEST IN SUSTAINABILITY
Our country fulfills its responsibility to the next 
generations of the world with social, economic, 
and environmental sustainability achieved 
through increasing the capabilities of local 
farmers and dedicated industry players and also 
by investing in agriculture and agriculture-based 
industries that preserve the ecological balance .

Türkiye, tarımsal ve bahçe üretimi açısından sürekli 

artan pazar payı ile dünyanın önde gelen 

ülkelerinden biri. Türkiye’yi bu alanda avantajlı kılan 

temel nedenlerden biri ise elbette stratejik ve coğrafi 

konumu. Birçok meyve - sebze çeşidinin üretimine 

elverişli olan zengin biyoçeşitlilik ve uygun iklim 

koşullarının yanı sıra Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve 

İran-Turan bölgelerine yakınlığı da ticari faaliyetler 

açısından Türkiye’ye güç sağlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YATIRIM YAPIYORUZ
Ülkemiz, yerel çiftçilerin ve kendini işine adamış 

sektör oyuncularının yeteneklerini artırarak elde 

ettiği sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik 

ile ekolojik dengeyi koruyan tarım ve tarıma dayalı 

endüstrilere yatırım yaparak dünyanın gelecek 

nesillerine karşı sorumluluğunu yerine getirmektedir.

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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VITAMIN PARADISE
Türkiye has always been a heavenly land for fruit and 
vegetable production thanks to the generosity of the 
Mediterranean climate. Especially the taste of the 
fruits and vegetables grown in the Mediterranean 
region increases exponentially due to the 
Mediterranean sun and fertile soils. As a result, the 
quality and flavor of the beverages produced from 
fruits and vegetables reach the highest point. Fruits 
and vegetables produced in Türkiye are among the 
most delicious sources of vitamins.

OUR SOFT DRINK EXPORTS IN NUMBERS
The most exported product of Istanbul Fresh Fruit and 
Vegetable Exporters' Association was apple juice in 
2021. In the same year, our mineral waters were in the 
third place among the most exported products. As 
Istanbul Fresh Fruit and Vegetable Exporters' 
Association, we increased our fruit juice exports by 
30% in 2021 compared to the previous year.

VİTAMİN CENNETİ
Türkiye, Akdeniz ikliminin cömertliği sayesinde meyve 

ve sebze üretimi açısından her zaman cennet bir ülke 

konumundadır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen 

meyve ve sebzelerin lezzeti, Akdeniz güneşi ve verimli 

topraklar sayesinde katlanarak artıyor. Sonuç olarak 

meyve - sebzelerden üretilen içeceklerin kalitesi ve 

lezzeti en yüksek boyuta ulaşıyor. Türkiye'de üretilen 

meyve ve sebzeler en lezzetli vitamin kaynakları 

arasında.

RAKAMLARLA ALKOLSÜZ İÇECEK 
İHRACATIMIZ
İstanbul Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 2021 

yılında en çok elma suyu ihraç etti. Aynı yıl içerisinde 

en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında üçüncü sırada 

ise mineral sularımız yer alıyor. İstanbul Yaş Meyve 

Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılında meyve 

suyu ihracatımızı önceki yıla kıyasla %30 oranında 

artırdık.

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Sustainable local raw material chain.
Sürdürülebilir yerel ham madde zinciri.

Food safety systems and full commitment 
to applicable legislations and standards.

Gıda güvenliği sistemleri ve yürürlükteki 
mevzuat ve standartlara tam bağlılık.

Environmentally sensitive and future-friendly 
approach at all levels of the supply chain. 

Tedarik zincirinin tüm seviyelerinde 
çevreye ve geleceğe duyarlı yaklaşım.

Broad and innovative product portfolio.
Geniş ve yenilikçi ürün portföyü.

Modern and hygienic production facilities.
Modern ve hijyenik üretim tesisleri.

Customer-focused and 
consumer-driven value chain.

Müşteri ve tüketici odaklı değer zinciri.

Easy export all arround the world.
Dünyanın her yerine kolay ihracat.

High production capacity 
with the right pricing. 

Doğru fiyatlandırma ile yüksek üretim kapasitesi.

Local and international certifications 
in quality management.

Kalite yönetimi konusunda yerel ve 
uluslararası sertifikalar 

ADVANTAGES
AVANTAJLAR

SOFT DRINKS  I  ALKOLSÜZ İÇECEKLER 
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ALCOHOLIC BEVERAGES
ALKOLLÜ İÇECEKLER
The alcoholic beverages sector in Türkiye produces 
a large number of drinks in the beer, wine and distilled 
alcoholic beverages groups. Especially with our raki 
which is produced within the borders of our country 
and made with natural materials such as grapes and 
traditional anise grown in the region, we have 
announced our name to the world.

THE MOST MAGICAL CULTURAL DRINK: RAKI
Production methods obtained from production on site 
within the borders of the country, processing and other 
procedures brought out Raki, a completely unique, 
colorless and distilled variety of alcohol. According to 
the researches, the origin of raki dates back at least 
300 years in Anatolia.  Over time, Raki provided 
harmony with the taste of the people living in the 
Ottoman and later Turkish lands and its production 
was standardized. This world-famous magical and 
traditional flavor of ours was the second most 
exported product in 2021.

Türkiye’de alkollü içecekler sektörü bira, şarap ve 

distile alkollü içkiler gruplarında çok sayıda içki 

üretiyor. Özellikle ülkemiz sınırları içinde üretilen, 

yörede yetiştirilen üzüm ve geleneksel anason gibi 

doğal malzemelerle yapılan rakımız ile adımızı 

dünyaya duyurmuş durumdayız. 

EN BÜYÜLÜ KÜLTÜR İÇECEĞİ: RAKI
Ülke sınırları içinde sahada üretim, işleme ve diğer 

işlemlerden elde edilen üretim yöntemleri, tamamen 

benzersiz, renksiz ve damıtılmış bir alkol çeşidi olan 

Rakı’yı ortaya çıkardı. Araştırmalara göre rakının 

kökeni Anadolu'da en az 300 yıl öncesine dayanıyor. 

Rakı, zamanla Osmanlı ve daha sonra Türk 

topraklarında yaşayan insanların damak tadına 

uyum sağlamış ve üretimi ise standart hale 

getirilmiştir. Dünyaca ünlü bu sihirli ve geleneksel 

lezzetimiz, 2021 yılında en çok ihraç ettiğimiz ikinci 

ürün konumundaydı.

A Magical culture
is waiting for you. 

It is  time to import it, 
right now! 

Büyülü bir kültür 
sizi bekliyor. 

Şimdi ithal etme 
zamanı!

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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WINE EXPORT FROM ITS HOMELAND
Another alcoholic beverage of which we are the homeland 
is wine. It is known that wine production started in Eastern 
Anatolia. The history of viticulture in this region dates back 
to about 6000 years ago. Our country invests in the 
production of quality wine. Türkiye, whose soil is extremely 
suitable for grape cultivation, has managed to become the 
sixth largest grape producer in the world by producing 
about 4 million tons of grapes per year in 500 thousand 
hectares of vineyard. Türkiye, one of the 4 countries that 
produce the best wines in the world, realizes a high level of 
wine exports thanks to its high product quality. The leading 
wine varieties of Türkiye are; Öküzgözü, Kalecik Karası, 
Narice, Emir, Boğazkere and Misket.

OUR ALCOHOLIC BEVERAGE EXPORTS IN NUMBERS
Our alcoholic beverages exports continue to rise over the 
years. As the Istanbul Fresh Fruit and Vegetable Exporters' 
Association, we increased our alcoholic beverages export 
figure, which was 8,500,179 kilograms in 2020, by 6% in 2021.

ANAVATANINDAN ŞARAP İHRACATI
Anavatanı olduğumuz bir başka alkollü içecek ise şarap. 

Şarap üretiminin Doğu Anadolu'da başladığı biliniyor.

Bu bölgedeki bağcılığın tarihi, yaklaşık 6000 yıl öncesine 

dayanıyor. Ülkemiz kaliteli şarap üretimine yatırım 

yapmaktadır. Toprakları üzüm yetiştiriciliğine son derece 

Turkish raki is famous
 all over the world.

 Türk rakısı 
tüm dünyada ünlüdür.

A magical quality in raki.
Rakıda büyülü

bir kalite.

Turkey's anise plant is
 unique.
Türkiye'nin

anason bitkisi eşsizdir

Wine from the highest 
quality grapes.

 En kaliteli
üzümlerden şarap.

Most favorable climate
zone of the world for

viticulture.
 Bağcılık için

dünyanın en uygun 
iklim bölgesi.

Easy and quick 
transportation to any

country over sea, 
land or airways.

Deniz, kara veya hava yolu 
ile herhangi bir ülkeye 
kolay ve hızlı ulaşım.

Full support to the 
wine producers.
Şarapta üreticilere 

tam destek.

Various flavors of wine.
 Şarapta farklı tatlar.

ADVANTAGES
AVANTAJLAR

elverişli olan Türkiye, 500 bin hektarlık bağda yılda 

yaklaşık 4 milyon ton üzüm üretilerek dünyanın en büyük 

altıncı üzüm üreticisi olmayı başardı. Dünyanın en iyi 

şaraplarını üreten 4 ülkeden biri olan Türkiye, yüksek ürün 

kalitesi sayesinde yüksek düzeyde şarap ihracatı 

gerçekleştirmektedir. Önde gelen şarap çeşitleri ise; 

Öküzgözü, Kalecik Karası, Narice, Emir, Boğazkere ve Misket.

RAKAMLARLA ALKOLLÜ İÇECEK İHRACATIMIZ
Alkollü içecekler ihracatımız yıllar içerisinde yükselişini 

sürdürmektedir. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 

olarak 2020 yılında 8.500.179 kilogram olan alkollü içecekler 

ihracat rakamımızı 2021 yılında %6 oranında yükselttik.

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.

ALCOHOLIC BEVERAGES  I  ALKOLLÜ İÇECEKLER
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FRESH FRUIT & VEGETABLES
YAŞ MEYVE - SEBZE

RAKAMLARLA YAŞ MEYVE - SEBZE 
İHRACATIMIZ
Türkiye, nehirleri ve ekolojik çeşitliliği sayesinde yılda 

50 milyon tonun üzerinde taze meyve ve sebze 

üretiyor ve 140 ülkeye ihracat yapıyor. İstanbul Yaş 

Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021 yılında yaş 

meyve - sebze ihracatında 2020 yılına kıyasla

%9 artış gerçekleştirdi. 

OUR FRESH FRUIT AND VEGETABLE 
EXPORTS IN NUMBERS
Türkiye produces over 50 million tons of fresh fruits 
and vegetables per year and exports to 140 
countries thanks to its rivers and ecological 
diversity. In 2021, Istanbul Fresh Fruit and Vegetable 
Exporters' Association increased the export of fresh 
fruits and vegetables by 9% compared to 2020.

Türkiye is one of the rare countries 
where fruit and vegetables can be 
grown in good conditions and 
quality thanks to the wide and 
productive agricultural areas 
available for production and the 
ecological differences of various 
regions. Thanks to the Mediterranean 
climate, it has always been a 
significant country for fruit and 
vegetable production. Especially the 
Mediterranean and Aegean regions 
are suitable for growing many 
agricultural products. As for the most 
important export products, they are 
are tomatoes, cherries, grapes, 
peppers and pomegranates.  

Türkiye, üretime uygun geniş 

ve verimli tarım alanları ve 

farklı bölgelerin ekolojik 

farklılıkları sayesinde meyve 

ve sebzelerin iyi koşullarda ve 

kalitede yetiştirilebildiği ender 

ülkelerden biridir. Akdeniz 

iklimi sayesinde her zaman 

meyve ve sebze üretimi için 

önemli bir ülke konumunda 

oldu. Özellikle Akdeniz ve Ege 

Bölgesi birçok tarım ürününün 

yetiştirilmesine uygun 

bölgelerimiz arasında. En 

önemli ihraç ürünlerimiz ise 

domates, kiraz, üzüm, biber 

ve nar.

50 
MILLION
50 MİLYON

9% ARTIŞ

9%
COMPARED 

140 ÜLKE

140 
COUNTRIES 

FRESH FRUIT - VEGETABLES  I  YAŞ MEYVE - SEBZE

You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.



Producing 640 tons of cherries per year, 
Türkiye is the biggest cherry producer in 
the world and alsowith over 4 million tons 
of grapes production and more than 
200.000 tons of exports per year it plays 
an important role in the world. With 
approximately 12 million tons of yearly 
production, tomato is one of the most 
grown vegetables in our country.

QUALITY PACKAGING, STORAGE 
AND TRANSPORTATION 
GUARANTEE
Packaging of the products and storage 
(cooling, controlled atmosphere cold 
storage, modern packaging facilities) are 
performed through the latest technology 
and transported with appropriate tools 
and conditions for the market. 

During the preparation of the product for 
export from the garden to the field, all 
kinds of quality systems aimed at ensuring 
product safety are meticulously controlled 
by the representatives of the European 
audit companies and also the necessary 
certification procedures (HACCP, 
EUREPGAP, ISO, etc.) are carried out.

Yılda 640 ton kiraz üreten Türkiye, 

dünyanın en büyük kiraz üreticisidir ve 

yılda 4 milyon tonu aşkın üzüm üretimi ve 

200 bin tonu aşkın ihracatıyla dünyada 

önemli bir rol oynamaktadır. Domates, 

yıllık yaklaşık 12 milyon ton üretimiyle 

ülkemizde en çok yetiştirilen sebzelerden 

biridir.

KALİTELİ PAKETLEME, 
DEPOLAMA VE TAŞIMA GARANTİSİ
Ürünlerin paketlenmesi ve depolanması 

(soğutma, atmosfer kontrollü soğuk hava, 

modern paketleme tesisleri) son teknoloji 

ile yapılmakta ve piyasaya uygun araç ve 

koşullarda taşınmaktadır. 

Sensible Pricing 
Policy. 

Doğru fiyatlandırma 
politikası.

Unique 
geographical 

position.

Benzersiz
coğrafi konum.

Quality Source
of Vitamins.

Kaliteli vitamin
kaynağı.

The Mediterranean 
sun and fertile soils.

Akdeniz güneşi ve
bereketli topraklar.

Exponentialincrease
in flavor.

Katlanarak 
artan lezzet.

Meet the true 
source of 
vitamins. 

Vitaminlerin
gerçek kaynağıyla 

tanışın.

ADVANTAGES
AVANTAJLAR
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You can contact Istanbul Exporters' Associations for company information.

Firma bilgileri için İstanbul İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçebilirsiniz.

FRESH FRUIT - VEGETABLES  I  YAŞ MEYVE - SEBZE

Ürünün bahçeden tarlaya ihracata 

hazırlanması sırasında ürün 

güvenliğini sağlamaya yönelik her 

türlü kalite sistemleri Avrupalı 

denetim firmalarının temsilcileri 

tarafından titizlikle kontrol edilmekte 

ve gerekli sertifikasyon işlemleri de 

(HACCP, EUREPGAP, ISO vb.) 

gerçekleştirilmektedir. 



Contact I İletişim

THANK YOU
TEŞEKKÜRLER

Adres: Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler/İstanbul

T: 0212 454-05-00    F: 0212 454-05-01 / 0212 454-05-02

E-mail: iib@iib.org.tr    E-mail: yasmeyve@iib.org.tr    Kep: iib@hs01.kep.tr

Web: www.iib.org.tr  

 ISTANBUL EXPORTERS' ASSOCIATIONS
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ISTANBUL EXPORTERS' ASSOCIATIONS


