
Mersin Taze Meyve ve Sebze 

Kümesi 



Küme Kuruluş 

29 Haziran 2010 ilk Toplantı 

Sektörün sorunlarının tespiti 

Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri 

Çözüm için ilgili kurumların tespiti 

ile iletişim ağımızdaki yaklaşık 45 firmanın bir 

araya gelmesiyle kurulmuştur. 

 

 



Amaç 

Mersin’de yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların ve girişimcilerin ihracata dayalı 

paketleme alanında rekabet kapasitelerini 

arttırmaktır. 

 



Vizyon 

 

 

Yaş meyve ve sebze ihracatında Mersin markası 

olarak hizmet vermektir. 



MTSO Sekreteryasında 

Yürütülen Çalışmalar 
 İletişim Ağının Kurulması 
Email grubu ve sms grubu kuruldu. 
 Bilgi ve yeniliklerin paylaşımı 
Sektördeki mevcut sıkıntıların email grubunda ve toplantılarda 
paylaşılarak çözüm önerilerinin yaratılması ve uygulaması. 
 Sektörel raporların hazırlanması: Uluslar arası Pazar Araştırması 
Yapıldı. 
 Ortak lojistik faaliyetleri: limandan birlikte gemi yüklemeleri vb. ile 
maliyetin düşürülmesi 
 Ortak denk maliyet koşullarının yaratılması: elektrik konusunda 
birlikte hareket ederek düşük maliyetle elektrik alımı.  
 Sektörel politikaların üretilerek politikacılara aktarılması: İhracatı 
destek mekanizması, iş kanunu gibi konularda çalışma gruplarının 
oluşturulması ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler. 
Uluslar arası Sektörel Geziler: İspanya, Arjantin, Dubai ve Almanya 
rakip ve Pazar ülkelere KOSGEB destekli iş gezileri koordine edildi. 

 



İletişim Koordinasyon 
13 Kasım itibariyle 22  Aylık Küme toplantıları gerçekleştirildi. 

 
Ortak danışmanlık ve hizmetlerin alımı  
Toplu elektrik,  çevre yönetmeliği, iş yeri güvenliği, iş kanunu hakkında mali 

müşavirlik hizmetleri, sigorta hizmetleri vb. konularda ilgili odalar ve 
uzmanlardan danışmanlık hizmeti alındı.  

2010-2011 Narenciye (portakal, limon, mandalina ve greyfurt ) Uluslar arası 
Pazar Araştırması 

 
Ulusal Ölçekte Kümeler için finansman araçları,  yönetmeliklere  katkı ve 

farkındalık yaratma çalışmaları  
Ulusal ölçekte sektörün kalkınmasını sağlayacak politikalara müdahale 

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kümelenme Çalışmaları, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı iş ve işveren yönetmelikleri, vb….) 

2010 Mersin İnovasyon Forumunda Tarım-Gıda İnovasyon sisteminin 
Geliştirilmesinde Araç olarak KÜMELENME temasının işlenmesi ve 
koord.  İle ülke genelinde kümemizin tanınırlığı arttırıldı. 

Türkiye Kalkınma Bankası ile küme üyelerimize özel bir kredi sisteminin 
geliştirilmesi çalışmaları. 

 
 

 

MTSO Sekreteryasında 

Yürütülen Çalışmalar 



KOSGEB Destekli Yurt Dışı İş Gezisi Çalışmaları 

Rakip Ülkelere Sektörel Analiz Ziyaretleri 

1) İspanya Alicante ve Murcia’ya ikili iş görüşmeleri ve teknik gezi 

KOSGEB %50 desteği ile koordine edildi.  

2) Temmuz 2011 Arjantin’de Buenos Aires ve Tucuman’a Narenciye Teknik 

Gezisi koordine edildi ve sektörün sezon öncesinde raporu hazırlandı.  

Pazar Ülkelere Sektörel İş Gezileri  

1) Eylül 2011 Dubai YMS fuarına KOSGEB destekli toplu katılım 

organizasyonu gerçekleştirildi. 

2) Almanya Fruit Logistica 2011’e 55 firma ile KOSGEB desteği ile katılım 

ve Almanya Fruit Logistica 2012 için ulusal koordinasyona destek ve 15 

firma ile KOSGEB destekli iş gezisi organize edildi. 

3) 2012 Ocak ayında İran’a  Ticaret Heyeti  

 

MTSO Sekreteryasında 

Yürütülen Çalışmalar 



2010, 2011 ve 2012 Mersin’de uluslar arası 
Narenciye Festivali organizasyonuna 
narenciye desteği. 

 
Uluslar arası Ölçekte Kümeler Arası İletişim 
Fransa’da Yaş meyve ve sebze kümeleri ve 

Dünya’dan 15 ülkeden 26 küme ile iletişim 
kuruldu. Mayıs 2011 Fransa’da kümeler arası 
iletişim platformuna katılım ve  kümeler arası 
iş birliklerinin planlanması. 
 
 

 

MTSO Sekreteryasında 

Yürütülen Çalışmalar 



 

 

 

 

Teşekkürler… 

 

 
Hürrem Betül Levent Erdal 

TMS Küme Koord. 

MTSO, Proje Müdürlüğü 


