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İHRACAT 
ARTIŞINDA 
ZİRVE AKİB’İN 
Ocak ayında yüzde  
43 artış ve 1,42 milyar 
dolarlık ihracata imza 
atan AKİB, Türkiye 
çapında dış satım 
hacminde en yüksek 
artışı elde eden  
Birlik oldu.

TÜRK  
LEZZETLERİ 

BAE’DE  
TANITILDI
 Türk Gıdası Tadım 

Etkinliği’nde Ünlü Şef  
Arda Türkmen’in  

gastro şovunu, sosyal 
medya fenomeni  

Tamara Jamal Arap 
dünyasına yansıttı.

HÜSEYİN ARSLAN
AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı

DEİK 2021 Yılı İş 
Konseyleri Seçimli Olağan 
Genel Kurulları’nda Hatay, 
Kayseri, Adana ve Mersin 
illerinden sanayiciler 
Afrika, Avrupa, Asya 
kıtalarındaki ülkelerde 
ticaret diplomasisinin yeni 
dönem temsilcileri oldu. 

TİCARET 
DİPLOMASİSİNDE 
YENİ DÖNEM 

Dünya bakliyat piyasasında Türkiye’nin en önemli kozunun orijinal ürün olduğunu vurgulayan 
Hüseyin Arslan: İtalya, makarnada nasıl marka algısı yaratmışsa, mercimeğin, nohutun ve 

bezelyenin ana vatanı olan Türkiye’nin de sahip olduğu orijinal ürünler üzerinden marka  
algısını güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da bakliyat ürünlerimizin kalitesini, lezzetini, 

güvenilirliğini ve mutfağımızı tanıtmaktan geçiyor.

BAKLİYATTAKİ KOZUMUZ 
ORİJİNAL ÜRÜN
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eçtiğimiz yılı rekorlarla kapatan Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri bu yıla da oldukça hız-
lı başladı. Ocak ayında bir önceki yılın ay-

nı dönemine göre ihracatını yüzde 43 artıran AKİB, 
ülkemizdeki 14 Genel Sekreterlik arasında ihracat 
artışında yine Türkiye birincisi oldu. 

Uluslararası piyasalarda Covid-19’un etkilerinin 
devam ettiği; yükselen navlun, emtia, enerji fiyatla-
rı ve tedarik zincirlerindeki bozulmaların yanında, 
birçok ülkenin ekonomisinde beklenenden daha ge-
niş çaplı ve daha uzun vadeli enflasyonist etkilerin 
ortaya çıktığı bir dönemde ihracat artışındaki re-
korlarımızın mimarları olan tüm ihracatçılarımıza 
şükranlarımı sunuyorum.

AKİB bölgesinde Ocak ayında en fazla ihracatı 
472,2 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. 
Bu birliğimizi 333,5 milyon dolar değer  ile Demir 
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ve 
163,2 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağ-
lı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz  
takip etti. Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 
153,4 milyon, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliğimiz 111,8 milyon, Mobilya, Kâğıt ve Or-
man Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 83,3 milyon, 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliğimiz 45,7 milyon ve Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliğimiz 23,3 milyon dolarlık ih-
racat gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ihracat rakamları-
nın nerelere yapıldığına bakacak olursak geleneksel 
ihraç pazarlarımızın yanında Uzak Doğu’dan Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne varıncaya kadar tüm dün-
ya pazarlarında etkili sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 
Ocak ayında en çok ihracat artışını 133 kat artış ve 
54,6 milyon dolarla Singapur pazarında elde eder-
ken, en fazla ihracatı 128,7 milyon dolarla Hollan-
da’ya gerçekleştirdik. Bu ülkeyi sırasıyla Irak, ABD, 
İtalya, Mısır, Almanya, İspanya ve İsrail gibi dünya-
nın değişik coğrafyalarındaki ülkeler takip etti. 

İhracatımızı artırmanın en etkili yollarından bi-
ri de hiç şüphe yok ki ihracatçı sayımızı artırmaktan 
geçiyor. Ocak ayında Türkiye genelinde 1.516 yeni 
firma ihracat ailesine katılırken AKİB bölgesinde ise 
bu sayı 240 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye olarak pandemi döneminde dahi verdiği-
miz sözleri yerine getirerek dünya pazarları için güç-
lü ve güvenilir tedarikçi pozisyonumuzu koruduk. 
Şimdi bunun bir sonucu olarak yeni tedarik merkez-
leri arayışında olan dünyanın tercih ettiği bir ülke 
haline geldik. Artan mal ve hizmet taleplerinin ya-
nında yeni iş birlikleri, yatırım teklif ve kararlarının 
da her geçen gün çoğaldığını görüyoruz. Bütün bu 
talepleri karşılayabilmek için üretim kapasitelerinin 
artmasına bunun için de uygun finansman imkan-
larına ihtiyacımız bulunmakta. İhracatı Geliştirme 
Anonim Şirketi’nin önümüzdeki ay faaliyete geçe-
rek ihracatçılarımızın finansmana erişimi ve temi-
nat sorunları konusunda ciddi katkılar koyacağına 
inanıyorum.  Ancak buradaki limitlerin daha da ar-
tırılmasına, belirli bir süre geri ödemesiz uzun vade-
li, düşük faizli kredi imkanlarına da ihtiyacımız var. 

Artan uluslararası jeopolitik risklere rağmen ih-
racatçılar olarak dünya pazarlarındaki etkinliğimi-
zi daha da artırarak ülkemizin hedeflerini gerçekleş-
tirmesi için üzerimize düşen katkıyı koymaya devam 
edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

AKİB olarak  
Türkiye liderliğine 
devam ediyoruz

NEJDAT SİN
AKİB Koordinatör Başkanı

Ocak ayında türkiye genelinde 

1.516 firma ihracat yapmaya  

başladı. bu ayda akib ihracat 

ailesine 240 firma katıldı. 



4

İçindekiler

SAHİBİ
Akdeniz İhracatçı Birlikleri adına 
Nejdat Sin

YAYIN KURULU
Fatih Doğan, Fuat Tosyalı,  
Gürkan Tekin, Huriye Yamanyılmaz,  
Hüseyin Arslan, R. Onur Kılıçer, 
Saadettin Çağan 

SORUMLU  
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mehmet Ali Erkan

YÖNETiM YERİ
AKİB Limonluk Mah. Vali Hüseyin 
Aksoy Cad. No:4 33120  
Yenişehir / MERSİN
Tel: (0324) 325 37 37
Faks: (0324) 325 41 42
Web: www.akib.org.tr
e-posta: info@akib.org.tr

YAPIM

Nar PR Medya İletişim 
Danışmanlık Ltd. Şti.

YAYIN DİREKTÖRÜ
Recep Şenyurt
senyurt@narprmedya.com

EDİTÖR
Nadide Akın
narpr@narprmedya.com

İLETİŞİM
Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Blv. 
Hürriyet Apt. B Blok Kat:1 D:2 
Seyhan/ADANA
Tel : (0322) 606 54 59-79
e-posta: narpr@narprmedya.com

BASKI - CİLT
Plusone Basım
Maltepe Mah. Litros Yolu Cad. 
2. Matbaacılar Sitesi No:1 BF1 
Zeytinburnu / İSTANBUL

DAĞITIM
Etkin Dağıtım

  AKİB Aktüel Dergisi AKİB 
adına NAR PR MEDYA İletişim 
Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 
yayına hazırlanmaktadır. 

  AKİB Aktüel, Akdeniz İhracatçı 
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Birlikleri’ni bağlamaz.
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Değerlendirme

T icaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Kon-
ferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle ile birlikte düzenlediği toplan-

tıda ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracatta geçen 
yıl boyunca yakalanan ivmenin 2022 yılında da devam etti-
ğini vurgulayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız 
geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek 
ocak ayı ihracat rakamıdır. Tüm bu veriler ışığında, yılın ilk 
ayı itibariyle bir önceki yılın ocak ayıyla mukayese edildiğinde 
ülkemiz güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 
yılında bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni re-
korlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Hedefimiz, 2022'de 
Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat 
hedefini yakalamak ve geçmektir.” dedi. 
 
‘Yeni yatırımlara ve yeni iş yapma modellerine kucak açtık’

Türkiye ekonomisinin 2021'de ortaya koyduğu üretim ve 
ihracat başarılarıyla gücünü ve potansiyelini teyit ettiğini vur-
gulayan Bakan Muş, Covid-19 salgınının en ağır şartlarında 

250 MİLYAR DOLARLIK 
HEDEF İÇİN İLK REKOR
Türk ihracatçısı yeni yıla rekorla başladı. Ocak ayında Türkiye’nin 
ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 17,6 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm zamanların en iyi ocak ayı 
rakamına ulaşılırken yıllık bazda 250 milyar dolar ihracat için  
ilk hedefe ulaşıldı.

dahi verdikleri sözleri tutan ihracatçıla-
rın, güvenilir iş ortakları olduklarını tüm 
dünyaya ispatladıklarını ifade etti. Türki-
ye'nin güçlü ve güvenilir tedarikçi pozis-
yonunda yeni yatırımlara ve yeni iş yap-
ma modellerine kucak açtığını belirten 
Bakan Muş, "Dünyanın farklı coğrafya-
larından iş insanları, ülkemizi yatırım-
lar için güvenli bir liman olarak görmek-
te ve lojistikten bankacılığa, finans ve 
Ar-Ge'den inovasyona kadar önemli ya-
tırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır. 
Hükümetimiz de bu dönemde, ihracatçı 
ve sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu des-
teği vermek ve onların başarılarını daha 
üst seviyelere taşımak için gereken bütün 
adımları atmaktadır." diye konuştu. 
 
153 ülkede ihracat artışı sağlandı

Ocak ayına ilişkin ihracat rakamlarını 
değerlendiren Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 26 ana 
sektörden 23’ünün ihracatını artırdığı-
nı, bu ayda 2,2 milyar dolar ihracat ger-
çekleştiren otomotiv sektörünün ilk sıra-
da yer aldığını, 2,1 milyar dolara ulaşan 
kimyevi maddeler sektörünün ikinci ve 
1,6 milyar doları aşan demir çelik sektö-
rünün ise üçüncü olduğunu bildirdi. 

Yılın ilk ayında dünya genelinde 219 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk ih-
racatçısının 153 ülkede artış sağladığını 
kaydeden Başkan İsmail Gülle, İhracat-
çılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdi-
ği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 
1,2 milyar dolarla ABD ve 1 milyar dolar-
la İtalya oldu. İhracatımızı tutar bazında 
en çok artırdığımız ülkeler; 303 milyon 
dolar artışla ABD, 190 milyon dolar artış-
la Mısır ve 189 milyon dolar artışla Irak 
şeklinde gerçekleşti.” dedi. 
 
İhracat birim değerinde yüzde 9 artış

Miktar bazında ihracatın yüzde 7,8 ar-
tarak 13 milyon ton olarak gerçekleştiği-
ni belirten Başkan İsmail Gülle, “Bununla 
birlikte, ihracat birim fiyatımızda da ol-
dukça pozitif bir ivme devam ediyor. Bi-
rim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,35 
dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat de-
ğerini en çok artıran sektörlerimiz; yüz-
de 83 ile elektrik-elektronik yüzde 58 ile 
savunma ve havacılık ve yüzde 49 artış-
la çelik sektörlerimiz oldu. Katma değerli 
ve markalı ihracatımız arttıkça ürünleri-
mizin değerinin daha da artacağına ina-
nıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Ticaret Bakanı
Mehmet Muş

17,6
MİLYAR
DOLAR

TÜRKİYE'NİN 
2022 OCAK AYI 

İHRACATI
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İ hracatı Geliştirme Fonu’nun mart ayında devreye gir-
mesiyle ihracatçıların finansmana erişim sıkıntılarının 
önemli ölçüde çözüme kavuşacağını kaydeden AKİB 

Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Kredi Garanti Fonu üze-
rinden kullandırılacak üç yeni destek paketi ile firmalara 60 
milyar TL’lik kefalet limiti açılmasını memnuniyetle karşı-
ladıklarını söyledi. Ancak bu rakamın büyük hedefleri olan 
ihracat ailesi için yeterli olmayacağını belirten Başkan 
Sin, “İhracata dönük yeni yatırımlar için Merkez Ban-
kası kaynaklı orta ve uzun vadeli reeskont kredileri-
nin artırılmasına ihtiyaç var. İhracatçının finansal 
sorunlarının Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve ben-
zeri yapılarla mevcut limitlerin artırılması ya da ye-
ni geliştirilecek yol ve yöntemlerle çözülmesi gereki-
yor. İhracat ailesi olarak bugüne kadar bizlere verilen 
her desteği katlayıp geri döndürerek rekorlar kırdık. 
Finansman sorunlarımız çözülürse; yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracata odaklanan firmalarımız, ihra-
cat maratonunda yeni başarı hikayelerine imza ata-
cak, AKİB olarak 2022 yılındaki 20 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşmamız kolaylaşacaktır.” dedi.   

Ocak ayında en fazla ihracat kimya, demir çelik,  
hububat ve bakliyatta

AKİB’in ocak ayındaki dış satımını kimya, demir 
çelik, hububat ve bakliyat birliklerinin domine et-
tiğini ifade eden Başkan Sin, şunları söyledi: “Ocak 
ayında en fazla ihracatı yüzde 108 artış ve 472,2 mil-
yon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İHRACAT ARTIŞINDA ZİRVE AKİB’İN 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artış 
sağlayarak 1,42 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Ocak 
ayında ülke ihracatına yüzde 8,8 oranında destek vererek Türkiye çapında 14 genel sekreterlik 
arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden Birlik olduklarını açıkladı. 

İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. 
Demir ve Demir Dışı Metaller İhracat-
çıları Birliğimiz yüzde 28 artış ve 333,5 
milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliğimiz yüzde 53 artış ve 
163,2 milyon dolar değer ile üçüncü sıra-
da yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Seb-
ze İhracatçıları Birliğimiz performansını 
yüzde 12 artırarak 153,4 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 
24 artışla 111,8 milyon dolarlık, Mobil-
ya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliğimiz yüzde 1 azalışla 83,3 mil-
yon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 
63 artışla 45,7 milyon dolarlık, Hazır Gi-
yim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği-
miz yüzde 10 azalışla 23,3 milyon dolarlık 
ihracat değerleri elde ettiler.”
 
‘İhracat hacminde en güçlü performansı 
Singapur pazarında sergiledik’

Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik 
çalışmalarının ocak ayı raporlarına dik-
kat çekici şekilde yansıdığını vurgulayan 

Başkan Sin, ihracat hacminde en güç-
lü performansı Singapur pazarında 
yakaladıklarını belirtti. Başkan Sin, 
“Ocak ayında en fazla ihracat ger-
çekleştirdiğimiz ülkeler listesinde 
yüzde 719 artış ve 128,7 milyon do-
lar değer ile Hollanda birinci sıra-
da yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 22 artış 
ve 92,2 milyon dolar değer ile Irak 
ikinci, yüzde 228 artış ve 85,2 mil-
yon dolar değer ile Birleşik Dev-
letler üçüncü sırada takip etti. En 
güçlü performansı yüzde 13 bin 
322 artış ve 54,6 milyon dolar de-
ğer ile Singapur pazarında yakala-
dık. Hollanda’nın ardından yüzde 
244 artış sağladığımız Libya paza-
rında 22,6 milyon dolarlık ihracat 
değerine ulaştık. İtalya, Mısır, Lüb-

nan, Ukrayna, Fransa ve İspanya 
pazarlarında da dikkat çeken ihracat 
değerleri elde ettik.” dedi.

Nejdat Sin 
AKİB Koordinatör  

Başkanı 



Haber

8

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel 
Kurulları’nda Hatay, Kayseri, Adana ve Mersin illerinden sanayiciler, Afrika, Avrupa ve Asya 
kıtalarındaki ülkelerde ticaret diplomasisinin yeni dönem temsilcileri oldu. 

TİCARET DİPLOMASİSİNDE 
YENİ DÖNEM

Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordina-
tör Başkanı ve DEİK/Türkiye-Danimar-
ka İş Konseyi Başkanı görevlerini üstlen-
di. Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Şerif Tosyalı DEİK/Türkiye-Mori-
tanya İş Konseyi Başkanı, Adana merkez-
li şirketlerden Beta Transformatör Elekt-
romekanik San. ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu DEİK/
Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriye-
ti İş Konseyi Başkanı, Halil Avcı Şirketler 
Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Avcı DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konse-
yi Başkanı, Mersin merkezli Dicle Gıda ve 
Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin Genel 
Müdürü Serdar Yıldızgörer DEİK/Türki-
ye-Sudan İş Konseyi Başkanı görevlerine 
seçildi. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK) çatısı altında ‘İkili İş Konseyle-
ri', ‘Sektörel İş Konseyleri' ve ‘Özel 

Amaçlı İş Konseyleri' olarak faaliyet göste-
ren 147 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kuru-
lu gerçekleştirildi. Akdeniz İhracatçı Birlik-
leri’nin sorumluluk bölgesi içinde yer alan 
Hatay, Kayseri, Adana ve Mersin illerinden 
sanayiciler yeni dönemde Afrika, Avrupa 
ve Asya kıtalarındaki ülkelerde ticaret dip-
lomasisinin temsilcileri oldu. 

Tosyalı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Fuat Tosyalı, DEİK/Türkiye-Af-
rika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve 
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Baş-
kanı, Kayseri merkezli BRN Yatak Ba-
za Ev Tekstili İnş. San. Tic. A.Ş.’nin Yöne-
tim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı DEİK/

‘DEİK küresel değer zincirindeki gücümüz’
2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan 

Genel Kurulları ve DEİK Ticari Diploma-
si Ödül Töreni’ne katılan Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, ticarette yükselen koruma-
cılık duvarlarına ve pandemeye rağmen   
Türk iş insanlarının başarılı faaliyetleri-
ni sürdürdüğünü vurguladı. Bakan Muş, 
“Küresel değer zincirindeki gücümüz olan 
DEİK, iş dünyamızın başarısını sağlam-
laştırıyor. 2021'de DEİK çatısı altındaki İş 
Konseylerimiz yeşil ekonomi, yenilenebi-
lir enerji, girişimcilik, e-ticaret ve AB Ye-
şil Mutabakatı vizyonuna yönelik olarak 
birçok ülkenin iş çevreleri ve özel sektör 
kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar, küresel 
ekonomideki köklü dönüşümlere hazır-
lanmamız açısından fayda sağladı." dedi.
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layık görüldü. Üye İlişkileri ve Kazanımı 
kategorisinde; A grubu ülkelerde Türki-
ye-Irak İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde 
ise Türkiye-Karadağ İş Konseyi birinci-
lik ödülünü kazandı. Medya Görünürlü-
ğü kategorisinde; A grubu ülkelerde Tür-
kiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde 
ise Türkiye-Nijerya İş Konseyi birinci ola-
rak ödüle layık görüldü. Yürütme Kuru-
lu Süreç Yönetimi kategorisinde; A gru-
bu ülkelerde Türkiye-İran İş Konseyi, B-C 
grubu ülkelerde ise Türkiye-Hong Kong İş 
Konseyi birincilik ödülü kazandı.  Üstün 

Performans kategorisinde; A grubu ülke-
lerde Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, B-C 
grubu ülkelerde ise Türkiye-Romanya İş 
Konseyi birincilik ödülü aldı. 
 
‘Afrika ülkeleri, Türkiye’nin stratejilerinde 
önemli bir yere sahip’ 

Üç dönem boyunca DEİK/Türkiye-Ce-
zayir İş Konseyi Başkanı olarak görev ya-
pan ve 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli 
Olağan Genel Kurulları'nda DEİK/Türki-
ye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Baş-
kanı ve DEİK Türkiye-Senagal İş Konse-
yi Başkanı olarak seçilen Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 
yaptığı değerlendirmede çok başarılı bir 
dönem geçireceklerine gönülden inan-
dığını söyledi. Tosyalı, yeni döneme iliş-
kin olarak şunları kaydetti: “Afrika Kıtası 
ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesi son yıllarda Türkiye'nin uluslara-
rası stratejisinde önemli bir yere sahip ve 
bunun olumlu yansımalarını da her geçen 
gün görüyoruz. Bu strateji doğrultusunda 
DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Tür-
kiye-Afrika İş Konseylerimiz, Afrika ül-
keleriyle karşılıklı ilişkileri geliştirme ve 
ticaret hacmini artırma hedefi doğrul-
tusunda önemli katkılar sağlıyor. Ye-
ni seçilen İş Konseyi başkanlarımızın 
hepsinin o ülkelerde faaliyet gösteren 
iş insanları arasından seçilmiş olması 

çok kıymetli. Yaşanan salgına rağmen 
hiçbirimiz Afrika'dan kopmadık, yatı-

rımlarımızı ve ilişkilerimizi geliştirmeye 
devam ettik. Yeni bir heyecan ve yeni bir 
şevk ile yeniden 'Bismillah' diyoruz.”

Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet'in 
100'üncü yılına yürüdüğü dönemde ih-
racatın tarihi bir eşiği aştığını dile geti-
ren Bakan Muş, ihracata dayalı büyüme 
stratejisinin  omurgası olan üretici ve ih-
racatçıları tebrik etti. Bakan Muş, yalnız-
ca ihracatçıya yönelik olarak kredi kefalet 
sorunlarını ortadan kaldırmak ve kre-
diye erişim maliyetlerini düşürmek üze-
re tasarlanan İhracatı Geliştirme Anonim 
Şirketi'nin 1 Mart 2022 tarihinde faaliye-
te başlayacağını, finansmana erişim nok-
tasında çok önemli bir görevi başarıyla ye-
rine getireceğini söyledi. 
 
‘Bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz 
adına umutluyuz’

DEİK Başkanı Nail Olpak ise konuşma-
sında salgın sürecinde tedarik zincirlerin-
de aksama yaşamayan ülkelerin daha hızlı, 
diğer ülkelerin ise daha yavaş toparlandı-
ğı asimetrik büyümelere şahit olduklarını 
belirtti. Başkan Olpak, "Tedarik zincirini 
kopartmayan ülkelerin başında geldiği-
miz için, bugünümüz adına mutlu, gelece-
ğimiz adına umutluyuz. Salgın ve enflas-
yon riskine rağmen, 2022 yılında, küresel 
ekonominin yüzde 5, dış ticaretin ise yüz-
de 6,7 oranında artması bekleniyor. Bu da 
gösteriyor ki 2021 yılında yüzde 33 ihracat 
artışı gösteren ülkemiz için yatırım ve ih-
racat tarafında ciddi bir potansiyel bulunu-
yor. DEİK olarak 147 İş Konseyimiz ile ana 
amacımız, bu potansiyeli en etkin şekilde 
değerlendirmektir.” dedi. 

Olpak, yeni dönemde ABD ile ticaret 
hacmini artırma çalışmalarından AB ile 
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Yeşil 
Mutabakat'a, Afrika Kıtasal Serbest Tica-
ret Bölgesi Anlaşması sonrasında ticarette 
yeni dönemden Çin'in Kuşak ve Yol girişi-
minin Türkiye’ye etkilerine kadar pek çok 
başlıkta ticari diploması faaliyetlerinde 
köprü olmayı sürdüreceklerini dile getirdi. 
 
Ticari diplomasinin ‘En'leri belli oldu 

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren 
İş Konseylerinin, 6 kategoride 12 ödül 
ile taçlandırıldığı DEİK Ticari Dip-
lomasi Ödülleri sahiplerini buldu. 
Ülke İş Konseylerinin ödülleri Ti-
caret Bakanı Mehmet Muş ve DE-
İK Başkanı Nail Olpak tarafından 
takdim edildi. Sponsorluk ve Büt-
çe Yönetimi kategorisinde; A grubu 
ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, 
B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Ku-
veyt İş Konseyi birinci olarak ödüle 

Tosyalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı
Fuat Tosyalı

BRN Yatak  
Yönetim Kurulu Başkanı

Berna Gözbaşı
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K üresel ticaretin Orta Doğu’daki 
önemli kavşaklarından Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne gıda ihraca-

tında atılım yapan Türkiye Su Ürünle-
ri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Bir-
likleri, Dubai’de gerçekleştirdiği tadım 
etkinliğinde Türk mutfağının lezzetleri-
ni tanıttı. Ünlü Mutfak Şefi Arda Türk-
men’in hazırladığı gastro şovu Körfez ül-
kelerinin ünlü sosyal medya fenomeni 
Tamara Jamal, Arap dünyasına yansıttı. 

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle dü-
zenlenen Türk Gıdası Tadım Etkinliği, 
Le Meridien Dubai Otel ve Konferans 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dubai 
Başkonsolosu İlker Kılıç ve Dubai Tica-
ret Ataşesi Ersoy Erbay’ın katılım sağla-
dığı etkinlikte Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin medya temsilcileri, süpermarket 
zinciri yöneticileri, perakendeciler, itha-
latçılar ve üretici firmaların temsilcileri 
bir araya geldi. 
 
Türkiye, zengin mutfağıyla eşsiz  
gastronomi destinasyonu

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller İhracatçı Birlikleri’ni temsilen 

modern sunumuyla gastro şova dönüş-
türdü. Dubai Emirliği ve çevresindeki 
ülkelerde yüzbinlerce takipçisi olan İnf-
luencer Tamara Jamal, tanıtımı yapılan 
Türk lezzetlerini sosyal medya hesapla-
rından paylaştı. Tamara Jamal’ın Tür-
kiye’nin gastronomi destinasyonu oldu-
ğunu kanıtlayan tanıtım videosu da dev 
ekranlarda görkemli etkinliğe katılan da-
vetlilerin izlenimine sunuldu. 

Tadım etkinliğinin devamı olarak Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li’nin teşrifleriyle düzenlenen gala ye-
meğinde de Birleşik Arap Emirlikleri ile 
çevre ülkelerden gelen iş insanları ağır-
landı. Mutfak Şefi Arda Türkmen, gala 
yemeğinde kendisi için özel olarak hazır-
lanan alanda Türk ürünleriyle hazırladı-
ğı birbirinden özel yemekleri  ve tatlıları 
konuklara ikram etti.
 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5,5  
milyar doları aşan gıda ithalatı  
pazarı bulunuyor

Etkinliğin ardından değerlendirme-
lerde bulunan ASHİB Başkan Vekili Ali 
Can Yamanyılmaz, Arabistan Yarıma-
dası'ndaki ülkeler, Doğu Afrika, Asya’nın 
batısı ve güneyi için stratejik konumda 

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Ma-
muller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Gı-
dası Tadım Etkinliği’nde Anadolu’ya öz-
gü seçkin yemekler ve yöresel lezzet-
ler tanıtıldı. Türk Mutfak Şefi Arda 
Türkmen, geleneksel Türk lezzetlerini 

TÜRK LEZZETLERi 
BiRLEŞiK ARAP 
EMiRLiKLERi'NDE 
TANITILDI
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai’de gerçekleştirilen tadım 
etkinliğinde Türk mutfağının seçkin lezzetleri tanıtıldı. Ünlü Mutfak 
Şefi Arda Türkmen’in hazırladığı gastro şovu Körfez ülkelerinin ünlü 
sosyal medya fenomeni Tamara Jamal, Arap dünyasına yansıttı.

ASHİB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
Ali Can Yamanyılmaz

Haber
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bulunan Dubai’de Türk mutfağını tanı-
tarak ihracatı artırmayı amaçladıklarını 
belirtti. Ali Can Yamanyılmaz, “Birleşik 
Arap Emirlikleri yıllık 5,51 milyar dolar 
düzeyinde gıda ithalatı gerçekleştiriyor. 
2020 yılı verilerine göre bu ülkede tarım-
sal ürün ve hayvansal gıdada 3,39 mil-
yar dolarlık, işlenmiş tarım ürünlerinde 
2,12 milyar dolarlık pazar bulunuyor. 9,7 
milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikle-
ri’ndeki geçen yıl elde ettiğimiz tarım-
sal ürün ve hayvansal gıda ihracat değeri 
yaklaşık 354 milyon dolar oldu. Amacı-
mız ülkemizin tüm tarım ve gıda ürün-
lerini Dubai üzerinden tüm Arap dünya-
sına daha fazla ihraç etmektir. Bu hedef 
doğrultusunda düzenlediğimiz Türk Gı-
dası Tadım Etkinliği’nin ihracatçıları-
mıza büyük fayda sağlayacağına inanıyo-
ruz.” dedi. 

Ünlü Mutfak Şefi Arda 
Türkmen, hünerlerini 
sergilediği Türk Gıdası 
Tadım Etkinliği’nde 
Anadolu’ya özgü seçkin 
yemekler ve yöresel 
lezzetleri modern 
sunumuyla hazırladı.  
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EKOSİSTEM ODAKLI GIDA ÜRETİM 
MODELİNE GEÇİLİYOR 
Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ekosistem odaklı gıda üretim 
modeli oluşturulması amacıyla ‘Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı 
Uyum Stratejisi’ni uygulamaya alacak. Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirilerek, 
hastalıklara dayanıklı çeşitlerin kullanım alanları yaygınlaştırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, küresel ik-
lim değişikliği, iklim değişikliğinin tarıma 
etkisi, tarımın iklim değişikliğine etkisi, ta-
rım sektöründe iklim değişikliğine uyum 
ve azaltım için gerekli tarımsal faaliyetler 
konularında çalışmalara hız verdi. Bakan-
lık, İzmir ve Şanlıurfa'da 81 il tarım ve or-
man müdürlükleri, üniversiteler, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi, ilgili kurum ve kuru-
luşlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılı-
mıyla İklim Değişikliği ve Tarım başlığıyla 
çalıştaylar düzenledi. 
 
Tarımsal kuraklık erken uyarı  
sistemleri kurulacak

2020 yılında dünya genelinde yaşanan 
afetlerden kaynaklı 210 milyar doları bulan 
ekonomik kaybın yüzde 60'lık kısmının ta-
rım sektöründe gerçekleştiğine ve Türki-
ye'nin de içinde olduğu Akdeniz havzasın-
da, iklim değişikliğinin artan etkilerinin 
daha sık görüldüğüne dikkat çekilen çalış-
taylar sonrasında, 1100 uzmanın katılımıy-
la 115 günde 925 saatlik çalışmayla ‘Tarım 
Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve 

Azaltım İçin Sonuç Bildirgesi’ hazırlandı. 27 
maddeden oluşan sonuç bildirgesine göre, 
iklim dostu tarımsal destekleme modeli ve 
tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum 
eylem planı oluşturulacak. Tarım ve mera 
alanları için tarımsal kuraklık erken uya-
rı sistemleri kurulacak ve ulusal arazi kulla-
nım planlaması yapılacak. Ekosistem odak-
lı gıda üretim modeli oluşturularak Bozkır 
Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Eko-
sistem Tabanlı Uyum Stratejisi uygulamaya 
alınacak. Terk edilen tarım alanlarının biyo-
lojik rezerv alanları olarak değerlendirilme-
si için çalışmalar başlatılacak. Permakültür 
uygulamaları ülke genelinde yaygınlaştırı-
lacak ve agroekolojik uygulamalar küçük ai-
le işletmelerinden başlanarak desteklenecek.

Yaşanabilecek kuraklık tehlikesine kar-
şı modern sulama yöntemlerinin parasal ve 
alansal olarak desteklenmesinin yaygınlaştı-
rılmasına devam edilecek. Tarımsal sulama-
da suyun tasarruflu kullanımını çiftçilere 
anlatmak için geliştirilen Uygulamalı Çiftçi 
Okulları Projesi ülke genelinde yaygınlaştı-
rılacak. Havza bazlı üretim modelinin yay-
gınlaştırılması sağlanacak. 

İklim Değişikliği 
ve Tarım konulu 
çalıştayların 
ardından 
1100 uzmanın 
katılımıyla 115 
günde 925 saatlik 
çalışmayla Tarım 
Sektöründe İklim 
Değişikliğine Uyum 
ve Azaltım İçin 
Sonuç Bildirgesi 
oluşturuldu. 

İklim değişikliğinin balık yetiştiriciliğine 
etkileri de araştırılacak

Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişik-
liğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi’n-
de balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine 
de yer verildi. Sonuç bildirgesine göre, iklim 
değişikliğinin kültür balıkçılığı ve su ürün-
leri yetiştiriciliğine olumsuz etkileri ve çö-
züm önerileri araştırılacak. İyi tarım uygu-
lamaları ve organik tarım faaliyetleri alansal 
olarak artırılarak desteklenecek.

Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çe-
şitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanık-
lı çeşitlerin kullanım alanları yaygınlaştı-
rılacak. Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde onaylanması ile 
önem kazanan iklim değişikliğine uyum 
ve karbon emisyonlarını azaltma faaliyetle-
ri hızlandırılacak ve etkileri analiz edilecek.

Tarım sektöründe sera gazı emisyon azal-
tım potansiyeli ve maliyeti belirlenecek. 
2021 yılında hayata geçirelen ve köy bazlı 
uygulanan kuraklık verim sigortasını daha 
da yaygınlaştırmak için farkındalığın artı-
rılması çalışmaları yapılacak. Tarım sektö-
ründe iklim değişikliğine uyum ve etki-
lerinin azaltımı konularına ilişkin Ar-Ge 
çalışmalarının desteklenmesi ve geliştiril-
mesi sağlanacak. İklim dostu tarım uygula-
maları için yayım ve sektör paydaşlarına yö-
nelik eğitim çalışmaları yapılacak.
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Dünya mobilya sektörü 
rotasını Türkiye'ye çeviriyor

Türkiye genelinde 26 üyeye sahip Mo-
bilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) 
koordinasyonunda düzenlenen ve alanın-
da Avrupa'nın en büyük etkinliği olma 
özelliği taşıyan IIFF 2022 İstanbul Mobil-
ya Fuarı, 170 ülkeden 15 bin üzerinde iş 
insanı ile 100 binden fazla sektör temsil-
cisini buluşturdu. TÜYAP Fuar ve Kong-
re Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'n-
de eş zamanlı gerçekleştirilen IIFF 2022 
İstanbul Mobilya Fuarı’nda 825'ten fazla 
katılımcı ve üç bin marka yer aldı. Ziya-
retçiler, yılın en modern ve modüler mo-
bilya ürünlerini çıplak gözle inceleme fır-
satı buldu. 
 
IIFF 2022 sayesinde 3 milyar dolarlık 
ihracat hedefliyoruz

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İs-
tanbul Mobilya Fuarı'nda küresel anlam-
da 3 milyar dolarlık ihracat altyapısı kur-
mayı hedeflediklerini belirterek, özellikle 
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Belçi-
ka gibi ülkelerden büyük alım gruplarını 
misafir ettiklerini açıkladı. 

80 ülkeden alım heyetinin katılım sağ-
ladığı fuarın Türkiye'nin yerel ve ulu-
sal mobilya üreticilerinin büyümelerinde 
atılmış en büyük adım olduğunu kayde-
den Ahmet Güleç, “Yerel üreticilerimiz 
ulusal firmalarla, ulusal üreticilerimiz de 
küresel firmalarla iş birliği yapma fırsa-
tı yakaladı. Bu da dünya mobilya pazarın-
dan aldığımız yüzde 2,2'lik payın daha ar-
tırılmasına katkı sağlayacak." dedi. 

‘En çok ihracat yapan ülkeler 
sıralamasında 8'inciyiz’

IIFF 2022’nin Türk mobilya sektörü-
nün, tasarım, teknoloji ve kalite sürelerin-
deki başarısını göstermek için iyi bir fırsat 
olduğunu ifade eden Ahmet Güleç, “IIFF 
2022 sayesinde dünya mobilya sektörü 
rotasını Türkiye'ye çeviriyor. Fuarda ya-
pılan iş birlikleri ve küresel anlaşmalarla 
birlikte ihracat rakamlarımız da artacak. 
Geçen yıl 4,3 milyar dolarlık ihracat ger-
çekleştirdik. En çok ihracat yapan ülkeler 
sıralamasında 8'inci olduk. Değişen pazar 
şartlarında konumumuzu daha da güçlen-
dirdik. Yeni pazarlara açıldık. Dünya tica-
retinden daha fazla pay aldık. İlk 10 ihra-
cat pazarımızın 9'u gelişmiş ülkeler. 10 yıl 
önce ihracatımızın neredeyse sıfır olduğu 
ABD, bugün 3'üncü büyük ihracat pazarı-
mız. 2022 yılında 6 milyar dolarlık ihracat 
yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefin 3 mil-
yarlık kısmının iş bağlantılarını da İstan-
bul Mobilya Fuarı’nda yapmak istiyoruz.” 
diye konuştu. 

196 ÜLKEYE 
EV TEKSTİLİ 
İHRACATI

Türkiye'den geçen yıl 196 ülke ve 
özerk bölgeye 3,1 milyar dolarlık ev 
tekstili ürünü ihraç edildi. Ev tekstili 
ihracatında geçen sene bir önceki yıla 
göre yüzde 25,49’luk artış sağlandı. 
Ev tekstilinde en fazla dış satım 
Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 
yapılan ihracat, 480 milyon 467 bin 
dolardan 514 milyon 748 bin dolara 
yükseldi. İkinci sırada yer alan ABD'ye 
yapılan dış satım 295 milyon 441 bin 
dolardan 412 milyon 852 bin dolara 
ulaştı. 2020'de 128 milyon 534 bin 
dolarlık ihracat yapılan İngiltere'ye dış 
satım ise 2021'de 160 milyon 393 bin 
dolar olarak kayıtlara geçti. Bu 3 ülkeye 
yapılan ihracat, toplam ev tekstili dış 
satımının yüzde 34,82'sini oluşturdu.

Sektör temsilcilerinin yurt dışına 
sattığı ev tekstili ürünlerinin başında 
havlu geldi. Geçen yıl gerçekleştirilen 
havlu ihracatı 2020'ye göre yüzde 
28,17'lik artışla 772 milyon 796 bin 
dolara yükseldi. Ürün grubu bazında 
ikinci sıradaki çarşafta dış satım 565 
milyon 660 bin dolardan 656 milyon 
857 bin dolara çıktı. Üçüncü sıradaki 
perdelik kumaş ihracatı ise 269 milyon 
474 bin dolardan 339 milyon 288 bin 
dolara yükseldi.
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Adana’da 2’ncisi düzenlenen Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı’nda stant açan 94 firma, Türk 
Cumhuriyetleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere toplam 40 ülkeden 
alım heyetleriyle buluşarak milyonlarca dolarlık yeni ihracat köprüleri kurdu.

Küresel ticarette yeniden yapılan-
ma ve öne çıkan yakından tedarik 
eğilimindeki fırsatları değerlen-

direrek 2021 yılında 30,4 milyar dolarlık 
ihracat hacmine ulaşan tekstil ve hazır gi-
yim sektörlerinin dev firmaları 2-5 Şubat 
tarihleri arasında 2’ncisi gerçekleştirilen 
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı’n-
da buluştu. TÜYAP’ın organizasyonun-
da Adana Fuar ve Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen ve 2020 yılına göre yüzde 
37’lik büyüme sağlanan Çukurova Tekstil 
ve Hazır Giyim Fuarı’nda kadın, erkek ve 
çocuk hazır giyim markalarının yanı sıra 
tekstil sektöründe kullanılan ham madde 
ürünleri, kumaşlar, yan sanayi ve aksesu-
arlar sergilendi. Hazır giyim ve tekstil sek-
törlerindeki son yeniliklerin ve trendlerin 
yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluştuğu 
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı’na 

gösterdiğini ve 2025 yılında 2,5 trilyon do-
larlık büyüklüğe ulaşmasının öngörüldü-
ğünü söyledi. 

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün üre-
tim ve iş gücü açısından dünyadaki en bü-
yük ve en önemli endüstrilerin başında 
geldiğini, Türkiye’de de yıldız sektörler 
arasında yer aldığını dile getiren Başkan 
Zeki Kıvanç, “İkiz kardeş gibi olan tekstil 
ve hazır giyim sektörlerimiz 2021 yılın-
da ülkemize 30,5 milyar dolar ihracat ge-
liri sağladı. En fazla dış ticaret fazlası veren 
sektör olan tekstil ve hazır giyim alanında 
1,2 milyondan fazla kişiye kayıtlı istihdam 
sağlanıyor. Bu sayılar aileleriyle beraber bu 
sektörün milyonlarca kişiye ekmek kapı-
sı olduğunu gösteriyor. Adana’nın da 2,5 
milyar dolarlık yıllık ihracatının 641 mil-
yon doları tekstil ve hazır giyim sektörüne 
aittir. Bu rakamları daha çok artıracağız. 

Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Kuzey Af-
rika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak 
üzere toplam 40 ülkeden 300 kişilik alım 
heyeti, yurt içinden zincir mağaza yetkili-
leri ve e-ticaret firmaları katılım sağladı. 
 
‘Tekstil ve hazır giyim üretim ve iş gücü 
açısından en önemli sektör’

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fu-
arı’nın açılış töreninde konuşan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Veki-
li ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, dünya 
genelinde 75 milyon kişiyi istihdam eden 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 1,5 tril-
yon dolarlık bir ekonomiye sahip olduğu-
nu belirtip, pamuk üretiminden elyafa, 
iplikten kumaşa, kumaştan elbiseye varın-
caya kadar ekonominin birçok alanına hi-
tap eden bu sektörün çok hızlı bir gelişim 

TEKSTiL VE HAZIR 
GiYiMiN DEVLERi 
ÇUKUROVA'DA BULUŞTU
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Adana olarak kendimize bu yıl 3,5 milyar 
dolar hedef koyduk. Tekstil ve konfeksiyon 
sektörümüz de hedeflerini aynı oranda ar-
tıracak.” dedi. 

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fu-
arı’nın bölgesel anlamda sektörün en 
önemli pazarlama etkinliği olduğuna vur-
gu yapan Başkan Kıvanç, satışlara ve ihra-
cat rakamlarına da önemli katkılar sağla-
yacağını ifade etti. 
 
‘Türk hazır giyim ve konfeksiyon  
sektörümüz ihracatta rekorlar kırıyor’

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürkan Tekin ise konuş-
masında Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim 
Fuarı’nın dünya modasına yön veren mar-
kaların bölgeye ilgi göstermesine vesile 
olacağını söyledi. Pandeminin etkilerinin 
devam ettiği 2021 yılında tekstil, hazır gi-
yim ve konfeksiyon sektörlerinin toplam-
da 30,39 milyar dolarlık ihracat gerçekleş-
tirdiğini, bir önceki yıla kıyasla tekstilde 
yüzde 39,3, hazır giyim ve konfeksiyon 
sektöründe yüzde 18,3 oranında ihracat 
artışı sağlandığını kaydeden Başkan Te-
kin, aynı dönemde bölge ihracatının teks-
tilde 1,2 milyar dolar, hazır giyim ve 
konfeksiyonda 356,5 milyon dolar değe-
re ulaştığını belirtti. 

Başkan Tekin, “Türk hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörümüz, 2021 yılında 
aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla 
beraber lokasyon avantajı ve güvenilir 

Önceliğimiz çevre dostu üretim, tasarım 
ve markalaşma olmalı’

Türkiye’nin katma değeri yüksek, tasa-
rım odaklı, yüksek kaliteli hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatında dünyanın 6’ncı 
büyük üreticisi konumunda olduğunu 
vurgulayan Başkan Tekin, şunları söyle-
di: “Avrupa pazarı başta olmak üzere kü-
resel arenada yakaladığımız fırsatları daha 
iyi değerlendirmek, kazanımlarımızı ko-
rumak ve sürdürülebilir kılmak için ön-
celiğimiz çevre dostu üretim, tasarım ve 
markalaşma ile dijitalleşme odaklı olmalı-
dır. Çünkü Türkiye olarak hazır giyim ve 
konfeksiyonda en büyük 3’üncü tedarikçi 
konumunda olduğumuz AB'de ortaya ko-
nan Avrupa Yeşil Mutabakatı, sektörü-
müzü doğrudan etkileyecektir. Zira teks-
til sektörü gıda, ulaşım ve inşaattan sonra 
ham madde ve su kullanımı açısından bas-
kı oluşturan 4’üncü, sera gazı salınımın-
da 5’inci sırada bulunmaktadır. Dolayısıy-
la, temiz üretim yöntemlerinde firmaların 
teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve far-

kındalık düzeyinin artırılması sektörü-
müz için hayati önem taşımaktadır. ”  

Adana Valisi Hüseyin Elban ve Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar da yaptıkları kısa ko-
nuşmalarda pamuğuyla, ipliğiyle, 
kumaşıyla ve konfeksiyonuyla Tür-

kiye'nin sanayileşmesinde önem-
li rol oynayan Adana’da Çukurova 
Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın 
düzenlenmesinin anlamlı olduğu-
nu belirtip, organizasyonda emeği 
geçenlere teşekkür etti.

tedarikçi kimliğiyle uluslararası pazar-
larda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirerek dış satım performansın-
da rekorlar kırdı. Ham madde, enerji ve 
işçilik maliyetlerindeki artışlara rağmen 
üretimini devam ettirerek ülkemize dö-
viz kazandırmayı sürdüren hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörümüzün bu yükse-
liş ivmesini devam ettirebilmesi, 2022 yı-
lında ülkemizin 250 milyar dolarlık ih-
racat hedefine çok daha büyük katkılar 
sağlayabilmesi için hükümetimizden Kre-
di Garanti Fonu ve Eximbank başta olmak 
üzere tüm finansal imkânları ve desteğini 
daha da artırmasını bekliyoruz.” dedi. 
 

TİM Başkan Vekili  
ADASO Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki Kıvanç

AHKİB Yönetim  
Kurulu Başkanı

Gürkan Tekin
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T ürkiye’nin İhracat Ana Planı’nda öncelikli hedef ül-
keler arasında bulunan Ukrayna ile Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) imzalandı. Ukrayna’nın başkenti 

Kiev’deki Marinskiy Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy huzurunda bir araya gelen Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmilhal, 2007 yı-
lından beri müzakereleri sürdürülen yeni nesil Serbest Ticaret 
Anlaşması’na Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Halk Cumhu-
riyeti adına imza koydu. 

STA’nın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlı-
ğı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Ko-
mitesi Tesis Edilmesine İlişkin Protokolü ve Yetkili Ekonomik 
Operatör Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Ey-
lem Planı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Uk-
rayna Devlet Gümrük Servisi Başkanvekili Vyaçeslav Dem-
çenko imzaladı.
 
‘İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz’

Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik 
Konsey’in 10. Toplantısı sonrası düzenlenen imza töreninde 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçtiğimiz 

TÜRKİYE VE UKRAYNA 
ARASINDA STA İMZALANDI
Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 32,3 artışla 2,5 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdiği Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) imzalandı. 2007 yılından beri müzakereleri sürdürülen 
STA’ya Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ukrayna Başbakanı Denis 
Şmilhal imza koydu. STA ile iki ülke arasındaki 7,5 milyar dolarlık 
ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

sene yüzde 60’a yakın artışla 7,5 milyar 
dolara ulaşan ticaret hacmimizi, 10 mil-
yar dolar hedefine yükseltmek için atıla-
bilecek adımları değerlendirdik.” dedi.  

“Az önce imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın bizi bu hedefe hızlı bir şe-
kilde taşıyacağına yürekten inanıyorum” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekono-
mik iş birliğinin en önemli sütunlarından 
birisinin Ukrayna’daki Türk yatırımcılar 
olduğunu kaydederek, “Türk şirketleri-
nin Ukrayna’da altyapı projelerini başa-
rıyla tamamlamaları bizleri gururlandı-
rıyor.” ifadesini kullandı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “Şirketlerimize güveninden ötürü 
Sayın Başkan’a huzurlarınızda bir kez da-
ha teşekkür ediyorum. Turizm alanında-
ki iş birliğimiz de giderek güçleniyor. Sal-
gına rağmen, geçtiğimiz yıl 2 milyondan 
fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde 
ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıra-
cağımıza eminim.”
 
‘Tarihi bir olay, hepimizi ve dost  
halklarımızı kutluyorum’ 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Ze-
lenskiy ise Serbest Ticaret Anlaşması im-
zalamanın iki ülke için tarihi bir olay 
olduğunu söyledi. Türkiye ve Ukray-
na arasında geçen yılki ticaret hacminin 
yüzde 59 artarak 7,5 milyar dolar düzeyi-
ne eriştiğini kaydeden Zelenskiy, “Tari-
hi bir olay, hepimizi ve dost halklarımızı 
kutluyorum. Bu da koyduğumuz 10 mil-
yar dolarlık hedefimizin mümkün oldu-
ğunu gösteriyor. STA da bu hedefe bek-
lediğimizden daha hızlı ulaşmamızı 
sağlayacaktır." dedi.

Pandemiye rağmen yaklaşık 2 mil-
yon Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret 
ederek rekor kırdığını ifade eden Zelens-
kiy, bu çerçevede Türkiye'nin Harkiv ve 
Lviv'de başkonsolosluk açma inisiyatifini 
desteklediklerini, Ukrayna'nın da Antal-
ya'daki konsolosluğunu başkonsolosluğa 
çevireceğini belirtti.
 
Ukrayna, kâğıt, ağaç işleme ve tarımsal 
makine ihracatında cazip Pazar

Avrupa, Rusya ve Asya pazarları arasın-
da geçiş güzergâhı konumunda olan Uk-
rayna, makine ve mekanik parçalar, de-
mir-çelik, elektrikli cihazlar ve otomotiv 
sektörleri için cazip bir pazar konumunda 
bulunurken, kâğıt ve selüloz sanayi, ağaç 
ve ağaç işleme sanayi ile tarımsal makine 
ihracatında da fırsatlar barındırıyor. 

7,5
MİLYAR
DOLAR

TÜRKİYE İLE 
UKRAYNA 

ARASINDAKİ 
DIŞ TİCARET 

HACMİ
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DOTEKS 2022 YILINDA MİNİMUM  
YÜZDE 40 BÜYÜME HEDEFLİYOR
Mersin Serbest Bölgesi'nde ve Mısır’daki tesislerinde entegre üretim modelini hayata geçiren 
Doteks Tekstil, alt üst grup, denim ve non-denim tasarımları ve ürün koleksiyonlarıyla küresel 
arenada marka yolunda ilerliyor.  

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe alt ve üst grup, 
denim ve non-denim tasarımlarıyla trend belirleyici 
global markaların en önemli tedarikçileri arasında yer 

alan Doteks Tekstil, Türkiye ve Mısır’daki tesislerinde 20 mil-
yon dolarlık yeni yatırımla 7 milyon adet olan yıllık üretim ka-
pasitesini 12 milyon adede çıkarmak için harekete geçti. Yeni 
makine parkuruna ve yüksek yıkama tekniklerine sahip tesis-
lerde kesimden dikime, yıkamadan ütü ve paketlemeye kadar 
entegre bir üretim modelini hayata geçirdiklerini vurgulayan 
Doteks Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Onur Tekin, “İnovatif 
ve sürdürülebilir koleksiyonlar ile Ar-Ge’ye verdiğimiz önemle 
küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz.” dedi. 
 
'Güçlü tasarımla, çevreci üretim modeli ve hızlı  
servisle hep öndeyiz’

Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 23 yıl önce kumaş 
ticareti yaparak başlayan Doteks Tekstil’in 2000 yılın-
dan itibaren hazır giyim üretimine başladığını kay-
deden Onur Tekin, Mersin Serbest Bölgesi’ndeki fab-
rikanın yanında ilk yurt dışı yatırımını dört yıl önce 
Mısır’da gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Avrupa ve 
Amerika pazarlarında etkin olan Doteks’i rakiplerin-
den pozitif ayıran özelliklere değinen Onur Tekin, 
“Ürünlerimizde farklılıklar yaratmamız, çevre bilin-
ciyle oluşturduğumuz üretim proseslerimiz, müşterile-
rimize ürünlerimizi hızlı servis vermemiz ve dijitalleşme 
çalışmalarına önem vermemiz sayesinde sektörde önemli 
bir yere sahibiz. Ayrıca sürdürülebilirlik faaliyetleri için de 

ciddi kaynaklar ayırıyoruz. Doteks Teks-
til olarak sürekli büyüme ve gelişme süre-
cinde stratejik planlar yapıyor ve aldığımız 
bütün kararlarda tüm paydaşlarımızın 
memnuniyetini ve mutluluğunu düşünü-
yoruz.” diye konuştu. 

‘2022’de minimum yüzde 40 büyümeyi 
hedefliyoruz’

Yeni yatırım planları ve hedeflere iliş-
kin değerlendirmelerde bulunan Onur 
Tekin, “Doteks Tekstil olarak Mersin ve 
Mısır’daki tesislerimizde 20 milyon do-
lar bütçeli yeni yatırımlara hazırlanıyoruz. 
Bu yatırımlarla üretim kapasitemizi yıllık 
7 milyon adetten 12 milyon adede çıkart-
mayı planlıyoruz. Bu kapsamda 2022’de-
ki büyüme hedefimizi minimum yüzde 
40 olarak belirledik. Mısır’daki üretim-
lerimize ilave olarak yeni yatırım planla-
rımız kapsamında çalışan sayımızda da 
önemli bir artış hedefliyoruz. Ayrıca İs-
panya’da var olan, ABD’de ise 2021'de aç-
tığımız yeni pazarlama ofislerimiz bize 
güç katıyor. İnovasyona verdiğimiz önem, 
stratejik planlarımız, çalışanlarımızın ya-
rattığı katma değer ile emin adımlarla iler-
liyoruz.” dedi. 
 
‘İnovatif ve sürdürülebilir koleksiyonlar 
önceliğimiz’

Onur Tekin, yenilikçi ürünlere yönelik 
yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söy-

ledi: “Yeni yıkama makinelerimizle ürün-
lerimize görsel efektler verebiliyoruz. 
Kendini ispatlamış kimya şirketleriyle ça-
lışıyoruz. Ar-Ge ekibimizin oluşturduğu 
ürün reçetelerini yıkama işletmelerimiz-
de birebir uygulayarak etkili sonuçlar 
alıyoruz. Yeni makinelerimizle yıka-
ma kalitesinde çıtayı yükseltme yolun-
da büyük gelişim sağladık. Mısır’daki 
tesisimizi de Türkiye’den temin etti-
ğimiz yeni makinelerle güçlendirerek 
kaliteli ve güvenilir üretimimizle kü-
resel pazarlarda rakiplerimizden pozi-
tif ayrışıyoruz.”

Doteks Tekstil, çevre 
dostu sürdürülebilir 

üretime yönelik, 
daha az su ve 

enerji tüketimi ve 
kimyasal atıkların 
temizlenmesi için 

arıtma yatırımlarına 
büyük önem veriyor. 

Doteks Tekstil  
Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Tekin
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‘YEŞİL DÖNÜŞÜM VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ZORUNLULUK’

İklim değişikliğine karşı tarımsal analiz çıkarıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sürdürülebilirlik Ey-
lem  Planı çerçevesinde yeşil dönüşüm sürecinde güncel duru-
mu tespit etmek, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliği geliş-
tirmek ve ihracatçıların yeşil finansman imkânlarından azami 
ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Yeşil Dönüşüme 
Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı düzenledi. İlgili bakan-
lık ve kamu kurumlarının, uluslararası finans kurumlarının 
Türkiye temsilciliklerinin, bankaların, TİM Sanayide Sürdü-
rülebilirlik Bilim Komitesi ve İklim Komitesi üyelerinin katı-
lımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantının ardından 
değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, yeşil dö-
nüşüm ve sürdürülebilirliğin, günümüzde artık bir seçenek ol-
manın ötesinde, başlı başına bir zorunluluk olduğunu aktardı.  
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedefinin, 2050 yılına kadar net se-
ra gazı emisyonlarını sıfırlamak olduğunu hatırlatan Gülle, ayrıca 
Paris İklim Anlaşması’na taraf olan Türkiye'nin de 2053 yılına ka-
dar net sıfır emisyon hedefi bulunduğuna işaret etti. 

Başkan Gülle, “Bugüne kadar mevcut öğretilerin tersine işleyen 
bu süreç, ülkemiz ihracatı için de son derece kritik öneme sahip. 

Çünkü Avrupa Birliği, 2021 yılında ihracatımızın 93 milyar do-
larlık bölümünü, yani yüzde 41,3’ünü tek başına gerçekleştirdiği-
miz bir pazar. Emisyon Ticaret Sistemi’ne ek olarak uygulanacak 
sınırda karbon düzenlemesi, ürünün ihtiva ettiği karbon mikta-
rı ile orantılı olarak vergilendirmeye tabi tutulacak. 2026 yılın-
da uygulanmaya başlanacak sınırda karbon düzenlemesi, 2023-
2025 yıllarında ihracatçılarımıza herhangi bir yük getirmeyecek. 
Bu geçiş sürecinde dijital mentorluk ve eğitim programlarıyla yeşil 
mutabakat ve iklim değişikliği odağında öncelikle yeşil finansman 
başlığında rapor ve eğitimlerle ihracatçılarımıza değer katmayı 
amaçlıyoruz. Finans sektörümüzün yeşil dönüşüm sürecinde ih-
racatçılarımızın yanında olması en büyük beklentimiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim deği-
şikliğinin olumsuz etkilerine karşı 7 bölge-
de durum analizi yaparak, çözüm önerileri 
oluşturdu. Bölgelere Göre Tarım Sektörün-
de İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım 
Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm 
Önerileri konulu çalışmaya göre, Akdeniz 
Bölgesi'nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve bek-
lenmeyen hava olayları nedeniyle oluşan 
afetlerle biyoçeşitliliğin azaldığı, verimde 
kayıplar yaşandığı belirlendi.

Bu nedenle üreticinin ürünlerini değe-
rinde pazarlayabileceği etkin bir yapının 
kurulması, Bakanlığın öncülüğünde ülke-
sel ve il bazında üretim desenine göre ta-
rımda iklim değişikliğine uyum eylem pla-
nı oluşturulması, canlı rüzgâr perdeleri 
kurulması, iklim dostu tarımsal destekleme 
modeli uygulanması, anız yakılmalarının 
önüne geçilmesi ve hayvansal gübre yöne-
tim sistemleri kurulmasının da aralarında 
olduğu öneriler paketi oluşturuldu.

İç Anadolu'da artan kuraklık sebebiyle 
bitkisel üretim değerlerindeki gerilemenin 
hayvan yemi bulma sıkıntısına dönüştüğü 
tespit edildi. Marmara'da makineli tarımın 
yaygın olmasının mera ve otlakların daral-
masına yol açtığı vurgulandı. Ege'de iklim 
değişikliğinin tarım sektöründe en önem-
li etkisinin kuraklık olduğu raporlandı. Sı-
caklık rejimindeki dalgalanmalar nedeniyle 
verimde azalmaların yaşandığı Doğu Ana-
dolu'da ise çayır mera ıslah çalışmalarına 
ödenek verilmesi önerildi. Güneydoğu Ana-
dolu'da ise bitkisel üretimde hastalık ve za-
rarlı görülme sıklığının ve dolayısıyla kul-
lanılan ilaç miktarının arttığı kaydedildi. 
Karadeniz'de, kapalı sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılması, az su tüketen tarımsal 
üretime geçilmesi, ormanların ağaçlandırı-
lıp arıcılığın desteklenmesi, rüzgâr perdesi 
ve yağmur hasadı uygulamalarının yaygın-
laştırılarak kırsal kalkınma destekleri kap-
samına alınması, fındık ve depolama tesis-
lerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

TİM Başkanı
İsmail Gülle
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MERSİN LİMANI ÇİFTE REKOR KIRDI
Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesindeki üretim merkezlerinin dünya pazarlarına açılan kapısı olan 
Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2021 yılında konteyner elleçlemede 2,1 milyon TEU ile yeni Türkiye 
rekorunu elde ederken konvansiyonel kargoda 9 milyon tonluk iş hacmine ulaştı.

Türkiye’nin en büyük konteyner lima-
nı Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Co-
vid-19 pandemisinin etkilerinin devam 
ettiği 2021 yılında küresel ticarette ve te-
darik zincirinde yaşanan krizlere rağmen 
bir önceki yıla kıyasla konteyner iş hac-
minde yüzde 4,4, konvansiyonel iş hac-
minde yüzde 19 oranında büyüme kaydet-
ti. Mersin Uluslararası Limanı, konteyner 
elleçlemede 2020 yılında elde ettiği 2 mil-
yon tonluk TEU’luk rekoru 2021 yılında 
2,1 milyon TEU düzeyine yükselterek ge-
liştirdi. Coğrafi konumu, kapasitesi, geniş 
hinterlandı, iç ve dış hat destinasyonlarıy-
la önemli bir ticaret noktası olan Mersin 
Uluslararası Limanı, aynı yılda konvansi-
yonel iş hacminde 9 milyon tonluk elleçle-
meye ulaştı. Mersin Uluslararası Limanı, 
bu değerle Türkiye genelindeki limanlar-
da 61 yıllık tarihi konvansiyonel kargo el-
leçleme rekorunu da kırmayı başardı. 
 
‘Bu rekorlar MIP çalışanlarının  
ortak başarısıdır’

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, 
dünyanın 92’nci Türkiye’nin en büyük li-
manı olan Mersin Uluslararası Limanı’nın 

mışlığın sonucudur. MIP yönetimi olarak 
üzerimize aldığımız sorumluluğun bilin-
ciyle Mersin Limanı’nı hak ettiği konuma 
ulaştırmak için tüm imkanlarımızı kul-
lanıyoruz. Yakın geçmişte kapasite artı-
rımı, ekipman ve altyapı projelerine 250 
milyon dolar yatırım yaptık. Önümüzde-
ki yıl 375 milyon dolarlık EMH II Mersin 
Limanı Genişleme Projesi ile şehrin liman 
kaynaklı trafik sorununu çözecek olan 27 
milyon dolarlık Kapılar Projesi’ni hayata 
geçirmek için çalışmalarımız devam edi-
yor. Bu iki proje de dahil olmak üzere 450 
milyon doların üzerinde genişleme ve iyi-
leştirme yatırımı yapmayı planlıyoruz. 
Endüstrinin geldiği noktada gemi boyları 
devamlı büyüme eğilimindedir. Hal böy-
le iken MIP olarak denizlerde seyreden bu 
mega gemilere hizmet verebilecek kabili-
yete ulaşmak durumundayız. Bu da ancak 
ve ancak EMH II projesi sayesinde müm-
kün olabilecek. EMH II’yi hizmete sundu-
ğumuzda toplam kapasitemizi 3,6 milyon 
TEU'ya çıkararak aynı anda iki mega ge-
miye hizmet verebilecek imkana ulaşabi-
leceğiz. MIP'in sorumluluğunu üstlendiği 
bu yeni yatırımlar, hem Mersin insanına 
yeni istihdam olanakları sağlayarak aile-
mizi büyütmemizi mümkün kılacak, hem 
de şehrin çocuklarına daha iyi bir gelecek 
hazırlamamıza yardımcı olacaktır.”

Çukurova bölgesi başta olmak üzere Orta 
Doğu ülkeleri ve Karadeniz Bölgesi’ndeki 
illerin üretimini dünyaya ulaştıran strate-
jik bir yükleme merkezi olduğunu kaydet-
ti. MIP’in Bağımsız Devletler Topluluğu, 
Irak, KKTC ve diğer birçok bölge ülke-
si için doğrudan geçiş kapısı rolüne sahip 
olduğunu aktaran Johan Van Daele, 2021 
yılında değişken koşullara rağmen tecrü-
beli operasyon ekibinin gayretli çalışmala-
rıyla her iki hizmet alanında yeni rekorla-
ra imza attıklarını vurguladı.  Van Daele, 
“Koyterner elleçlemede 2,1 milyon TEU, 
konvansiyonel yük elleçlemede 9 milyon 
ton iş hacmi kaydetmiş olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu rekorlar MIP çalışanlarının 
ortak başarısıdır. Tüm çalışanlarımıza ve 
emeği geçen tüm paydaşlarımıza katkıla-
rından dolayı teşekkür ederim.” dedi. 
 
‘450 milyon doları aşkın bütçeyle  

genişleme ve iyileştirme yatırımı  
planlıyoruz’

Konteyner elleçleme ve konvansi-
yonel yük elleçlemede elde ettikleri 
iş hacim artışlarının tesadüf olmadı-
ğının altını çizen Van Daele, şunla-
rı söyledi: “Gerek ekonomideki dal-
galanmalar ve gerekse pandemi 
koşullarında ulaşılan bu rakam-
lar özverinin, çabanın ve adan-

MIP Genel Müdürü
Johan Van Daele
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‘TARLADAN SOFRAYA 
GÜVEN ÜRETMELİYİZ’
Türk yaş meyve sebze sektörünün dinamikleri, ilaç kalıntısı veya bitkisel hastalık nedeniyle 
portakal, yaş üzüm, taze biber, mandalina, nar ve limon ihracatında yaşanan sıkıntıları 
ortadan kaldırmak amacıyla Hatay’da bir araya geldi. AKİB'in düzenlediği istişare 
toplantısında tarladan sofraya güvenilir gıda üretiminde başarı sağlayacak eylem ve 
yöntemlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda kararlılık mesajları verildi.                                                     

Yaş meyve sebze sektörünün lide-
ri olarak Türkiye’de koordinatör-
lük ve sekretarya hizmetlerini yü-

rüten Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), 
son aylarda ilaç kalıntısı veya bitkisel has-
talık nedeniyle portakal, yaş üzüm, taze 
biber, mandalina, nar ve limon ihracatın-
da yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak 
amacıyla harekete geçti. Yaş meyve ve seb-
ze ihracatının lokomotif illerinden Ha-
tay’da gerçekleştirilen Yaş Sebze Meyve 
Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda sek-
tör dinamikleri, tarladan sofraya güvenilir 
gıda üretiminde başarı sağlayacak eylem ve 
yöntemlerin eksiksiz yerine getirilmesi ko-
nusunda kararlılığını ortaya koydu. 

Antakya Anemon Otel’de gerçekleşti-
rilen Yaş Sebze Meyve Sektörü Değerlen-
dirme Toplantısı’na AKİB Koordinatör 
Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başka-
nı Nejdat Sin, Yaş Meyve Sebze Sektör Ku-
rulu Başkanı Ali Kavak, Hatay İl Tarım ve 
Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Antak-
ya Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, Hatay 
Ticaret  İl Müdürü Halit İmrek, Reyhanlı 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Necmed-
din Zaroğlu, ihracatçı firmaların yöneti-
cileri, yaş sebze ve meyve üreticileri, zira-
at mühendisleri, zirai ilaç bayileri ve diğer 
sektör paydaşları katıldı.

‘Üreticilerimiz ruhsatsız ve merdiven altı 
zirai ilaçlardan kaçınmalı’

Toplantının açılışında konuşan AKİB 
Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Mey-
ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nejdat Sin,  bereketli top-
rakları ve uygun iklimiyle dört mevsim 
tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Hatay’ın 

yaş meyve sebze üretimi ve ihracatında çok 
önemli yeri olduğunu belirtip, bu ilin geçen 
yıl 3 milyar dolarlık sektör ihracatına 482 
milyon dolarlık destek verdiğini söyledi.

Pandemi döneminde tarım ve gıda sek-
töründe elde edilen ürünlerin sağlıklı, gü-
venilir, verimli ve sürekli kılınmasının 
temel hedef olduğunu kaydeden Başkan 
Nejdat Sin, tarladan sofraya gelinceye ka-
dar yetiştirilen tüm meyve ve sebzenin 
üretiminin izlenebilirliğinin ve sürecin 
şeffaf bir şekilde ortaya konulması gerekti-
ğini söyledi. Başkan Nejdat Sin, “Tarladan 
sofraya güvenilir gıda, temiz çevre ve sağ-
lıklı toplum oluşturma açısından zirai ilaç 
kalıntısından arındırılmış ürünler üret-
mek büyük önem taşıyor. Kalıntılı bir şe-
kilde ihracatı yapılan ürünlerin geri dön-
mesi ülke ihracatımızı olumsuz etkiliyor. 
Bu noktada üreticilerimizin tarımsal ilaç-
lamada ruhsatsız ve merdiven altı olarak 
tabir edilen ürünlerden kaçınmaları gere-
kiyor.” dedi. 

‘Sözleşmelerini yerine getiremeyen  
ihracatçılar ciddi bedeller ödüyor’

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üreti-
mi ile ihracatında yaşanan sıkıntıların çö-
zümü için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
desteğiyle birçok ilde istişare toplantıla-
rı düzenlediklerini ifade eden Başkan Sin, 
üretim, hasat ve hasat sonrası işlemlerin en 
uygun yöntemlerle yapılması konusunda 
ortak akıl ile hareket ettiklerini dile getirdi. 

Zirai ilaç kalıntılarından dolayı ihraç pa-
zarlarından dönen ürünlerin ülke ekono-
misi, üreticiler ve ihracatçılarda ciddi ka-
yıplara yol açtığını anlatan Başkan Sin, 
şunları söyledi: “Zirai ilaç kalıntısı ülke 
imajımızı zedeliyor. Biz ihracatçılar bu pa-
zarları elde ederken ciddi bedeller ödedik. 
İhracatımızın mümkün olduğunca kesin-
tiye uğramaması lazım. Çünkü yaş meyve 
sebze sektörümüz dünyanın her yerine ih-
racat yapabilecek donanıma ve büyüklüğe 
sahiptir. Bunu samimiyetimle söylüyorum. 
İhracatçılar olarak marketlerle bağlantı-
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cadelenin de önem taşıdığını dile getiren 
Ergün Çolakoğlu, "Üreticilerimiz şaibe-
siz bir şekilde üretmeli ve pazara sunulan 
ürünleri de insanlar içine sinerek almalı. 
Tükettiğimiz ürünlerde zirai ilaç çok atıl-
mış ve bu da bitki üzerinden gitmemiş ise 
bu ürün ileride bizim kanser olmamıza yol 
açar. Zirai ilaç kullanımına dikkat edelim 
ve kanser içeren ilaçlardan uzak duralım. 
Bu konuda hepimizin üzerine düşen gö-
revleri yerine getirmesi gerekiyor.” değer-
lendirmesini yaptı. 

Reyhanlı Sanayi ve Ticaret Odası Başka-
nı Necmeddin Zaroğlu da konuşmasında  
bölgedeki  sorunları ve talepleri dile getir-
di. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Okan Özkaya 'Tarımsal Ürün-
lerde Üretimden Tüketime Gıda güvenliği 
ve Sürdürülebilirlik', Hatay İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Bitkisel 
Üretim Şubesi'nden Ziraat Mühendisi Ha-
nefi Yalçın da 'Bitki Koruma Uygulamaları 
Hataları' konularında teknik bilgiler içeren 
sunumlar yaptılar. Toplantıda konuşma-
cılar daha sonra üreticilerin sorularını ce-
vaplandırdı.

larımız, yıllık sözleşmelerimiz var. Bun-
ları yerine getiremeyen ihracatçılar ciddi 
bedeller ödüyor. Biz üretimi iyi yaparsak, 
dünya standartlarına uygun ve insan sağlı-
ğına yaraşır ürünler ürettiğimiz zaman so-
run olmaz.”

Avrupa Birliği’nde yasaklanan zirai ilaç-
ların kullanımının Türkiye’de birkaç ay 
gecikmeli olarak uygulandığını, bu duru-
mun ihraç edilen yaş meyve sebzelerin ka-
lıntı analizlerinde sorunlar yaşattığını ifa-
de eden Başkan Nejdat Sin, eş zamanlı 
hareket edilmesi konusunda Tarım ve Or-
man Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle görüş-
meler yaptıklarını ve ortak iradeyi tesis et-
tiklerini söyledi.

Hatay, Adana ve Mersin illerinde sert çe-
kirdekli meyve üretiminde önemli artış-
lar sağlandığına ve yıllık rekoltenin 892 bin 
tona ulaştığına dikkati çeken Başkan Sin, 
yıllık 150 milyon dolar ihracat geliri sağla-
nan bu ürünlerde zirai ilaç kalıntısı konu-
sunda da üreticilerin hassasiyet göstermesi 
gerektiğini dile getirdi.

‘Yasaklı ilaçlar satılmamalı' 
Daha sonra söz alan Yaş Meyve Sebze 

Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak ise tarım 
sektörünün özellikle uluslararası arenada 
ve yurt içinde insan ve çevre sağlığı konu-
sunda bir takım sorunlar yaşadığını anlat-
tı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 
kalıntı sorununu ortadan kaldırmak için 
büyük gayret gösterdiklerini ancak istenen 
sonuçları almakta zorlandıklarını dile geti-

ren Başkan Ali Kavak, "Tamamı için söyle-
miyorum ama ilaç bayileri lütfen kâr hırsı-
na kapılmasın. Kâr hırsı güderek topluma 
zarar vermenin ahlaki olmadığını düşünü-
yorum. Yasaklı ilaçlar satılmamalı ve üre-
ticiye verilmemelidir. Üretim olmadan ih-
racat olmaz, ihracat olmaz ise üretim de 
olmaz. Bana gelen belgeye göre Rusya'dan 
100 TIR greyfurt ürünümüz geri döndü. 
Daha önce portakal, armut ve ondan ön-
ce de üzüm ve biber geri dönmüştü. İhra-
catçının bunları taşıyacak gücü yok. Üreti-
cilerimiz ziraat mühendislerimizin verdiği 
reçeteye göre ilaç alsın ve merdiven altı ilaç 
kullanmasın. Tarım ve Orman Bakan-
lığı’ndan bu konuda hapis cezasına kadar 
ulaşan çok ciddi cezai yaptırımlar geliyor." 
diye konuştu. 

‘Kalıntı sorunu kadar Akdeniz Meyve  
Sineği ile mücadele de önemli’

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Er-
gün Çolakoğlu da konuşmasında insanla-
rın sağlıklı yiyecekler tüketmesinin öne-
mine vurgu yaptı. 

Zirai ilaç kalıntısının ortadan kaldırıl-
ması kadar Akdeniz Meyve Sineği ile mü-

AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş  
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim  
Kurulu Başkanı Nejdat Sin

Yaş Meyve Sebze  
Sektör Kurulu Başkanı 
Ali Kavak

Hatay İl Tarım ve  
Orman Müdürü  
Ergün Çolakoğlu
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Geleneksel Türk Dokumaları 

Anadolu'nun geleneksel ve unutulan dokumalarının aslına uygun olarak yeniden 
üretilerek modern tasarımlarla dünyaya tanıtılmasını hedefleyen Türkiye Dokuma Atlası 
Projesi’nde Osmanlı Saray Kumaşları ve Anadolu Yöresel Kumaşları başlıklarında 397 
farklı yöresel kumaş tespit edilerek Türkiye’nin kumaş haritası oluşturulurken, yurdun 
çeşitli yörelerinden 151 çeşit dokuma türü bir araya getirildi.

DÜNYAYA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın himayesinde, İstanbul Sa-
bancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü’nce 

yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nde An-
tep Kutnu, Ankara Sofu, Şal Şapik, Rize Bezi/Fere-
tiko, Ehram, Beledi ve Denizli Buldan gibi dokuma-
lar ön plana çıktı. 

Projeye destek veren Marmara Üniversitesi’nin 
akademisyenleri yöresel dokumaları bilimsel yön-
temlerle analiz ederek doğal boya ile renklendirme-
leri iyileştirecek Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdi. 
Antep Kutnu'nun renk ve deseni, Ankara Sofu'nun 
ipeksi yumuşaklığı, Üsküdar Çatması'nın desen ve 
renkleri, Denizli Buldan Bezi'nin doğal boyalı doku-
masının çağdaş tasarımlara dönüştürülmesi hedef-
lendi. Kumaşların birçoğu teknik ve ham madde açı-
sından orijinaline uygun olarak yeniden üretilmeye 
çalışıldı. Bazı tarihi kumaşlar da koleksiyonerler ve-
ya müzelerden alındı.

Dört safhada planlanan projenin ilk etkinli-
ği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 
Dokuma Atlası Sergisi oldu. Koordinatörlüğünü Ay-
şe Dizman ve küratörlüğünü Güneş Güner’in yaptı-
ğı sergide 151 çeşit dokuma türü yer aldı. ‘Geçmişten 
Geleceğe’ temasıyla yine Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde gerçekleştirilen sahne gösteriminde ise Arzu 
Kaprol, Nedret Taciroğlu, Ece Ege, Tuvana Büyük-
çınar, Dilek Hanif, Simay Bülbül, Gülden Bilgili, Gül 
Ağış ve Aslı Filinta gibi ünlü tasarımcıların yüzyıl-
lık dokumalardan tasarladığı kıyafetler Türkiye Do-
kuma Atlası Sahnesi'nde hayat buldu.
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10 bin yılı aşkın süredir birçok medeniyetin temel gıdası olan bakliyatın üretimi ve tüketimi 
konusunda farkındalığı artıracak stratejik çalışmalara imza atan Akdeniz Hububat, Bakliyat, 

Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Arslan, dünya bakliyat piyasasında Verimli Hilal’in merkezindeki Türkiye’nin en önemli 

kozunun orijinal ürün olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, “İtalya, makarnada nasıl marka algısı 
yaratmışsa, mercimeğin, nohutun ve bezelyenin ana vatanı olan Türkiye’nin de sahip olduğu orijinal 

ürünler üzerinden marka  algısını güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da bakliyat ürünlerimizin 
kalitesini, lezzetini, güvenilirliğini ve mutfağımızı tanıtmaktan geçiyor.” dedi.

BAKLİYATTA EN 
ÖNEMLİ KOZUMUZ 

ORİJİNALLİĞİMİZ

U luslararası arenada ‘Sürdürülebilir Ta-
rım İçin Bakliyat’ sloganıyla yürüttüğü 
farkındalık çalışmaları sayesinde Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-

tü’nün (FAO) 2016 yılını ‘Dünya Bakliyat Yılı’ ilan 
etmesini ve her yıl 10 Şubat’ın ‘Dünya Bakliyat Gü-
nü’ olarak kutlanmasını sağlayan isimlerin başın-
da yer alan Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı To-
humlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dün-
ya bakliyat piyasasında Verimli Hilal’in merkezin-
deki Türkiye’nin en önemli kozunun orijinal ürün 
olduğunu, gen kaynaklarının korunması ve gelişti-
rilmesini sağlayarak bu alanda küresel otorite unva-
nını kabul ettirebileceğini belirtti. 

Farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar kapsa-
mında bakliyatın Anadolu’daki 10 bin yıllık tarihi-
ni yansıtan ‘Bakliyat Atlası’ belgesel filmini Türk-
çe’nin yanı sıra İngilizce (dublaj + alt yazı), Arapça, 
İspanyolca ve Fransızca alt yazılı versiyonlarıyla 
dünya kültür hazinesine kazandırdıklarını anım-
satan Başkan Hüseyin Arslan, “İtalya, makarnada 
nasıl marka algısı yaratmışsa, mercimeğin, nohu-
tun ve bezelyenin ana vatanı olan Türkiye’nin de 
sahip olduğu orijinal ürünler üzerinden marka  al-
gısını güçlendirmemiz lazım. Bunun yolu da bakli-
yat ürünlerimizin kalitesini, lezzetini, güvenilirliği-
ni ve mutfağımızı tanıtmaktan geçiyor.” dedi.

‘Covid-19 salgını sürecinde farkındalık  
katlanarak attı’

10 bin yılı aşkın süredir birçok medeniyetin te-
mel gıdası olan bakliyatın üretimi ve tüketimi ko-
nusundaki farkındalığın 10 Şubat’ın Dünya Bakliyat 
Günü olarak kutlanmaya başlanmasıyla hızlandığı-
nı, Covid-19 salgını döneminde katlanarak arttığını 
vurgulayan Başkan Arslan, bulaşıcı hastalıktan ko-
runmak için evlerine kapanan milyarlarca insanın 
sağlıklı ve güvenilir gıda olarak bakliyat tüketimine 
ağırlık verdiğini ifade etti.

Bakliyat çeşitlerinin dünya genelinde 2 milyardan 
fazla insan için protein kaynağı olduğunu, insan 
beslenmesinde bitkisel proteinlerin yüzde 22’sini, 
karbonhidratların yüzde 7’sini, hayvan beslenme-
sindeki proteinlerin yüzde 38’ini, karbonhidratların 
yüzde 5’ini bakliyat ürünlerinin karşıladığını kay-
deden Başkan Arslan, “Uluslararası Bakliyat Konfe-
derasyonu Başkanlığı görevini yürütürken Birleş-
miş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile 
iş birliğimizin sonucunda 44 ülkenin onayı ile 2016 
yılının ‘Dünya Bakliyat Yılı’ ilan edilmesini sağ-
ladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kara-
rı ile her yıl 10 Şubat tarihi ‘Dünya Bakliyat Günü’ 
olarak kutlanmaya başlandı. 10 Şubat Dünya Bak-
liyat Günü, küresel ölçekte farkındalığın artırılma-
sını sağladı. Yüksek protein değerlerine sahip bakli-
yat çeşitleri, gerek insan sağlığı gerekse üretiminde 
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az suya ihtiyaç duyulması ve havadaki azotu, potas-
yumu toprağa aktarması gibi çevreye katkıları ne-
deniyle geleceğin gıdası olarak görülmeye başlandı. 
10 Şubat Dünya Bakliyat Günü kutlanmadan önce 
dünya genelinde yılda bin tane haber, makale, sos-
yal medya paylaşımı yapılırken geldiğimiz noktada 
aynı skora günlük olarak erişebilir hale geldik. Bak-
liyat ürünleri, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi 
gelecekte de insanlığın temel gıdası olmayı sürdü-
recek. Bu algıyı her geçen gün köklendiriyoruz.” di-
ye konuştu.   

‘Bakliyatta israf oranını düşürmek zorundayız’
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 

(FAO) 75’inci kuruluş yıl dönümünde tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yaşa-
nan krizden kurtulmak için israfı önlemeye yöne-
lik daha dirençli ve sağlam gıda sistemleri geliştiril-
mesi konusunda küresel dayanışma çağrısı yaptığını 
hatırlatan Başkan Arslan, uzun raf ömrüne sahip 

En çok tüketilen 
bakliyat çeşitleri 

arasında bulunan 
nohut, protein 
deposu olarak 

biliniyor. Bir 
kase nohut 12 
gram protein 

içeriyor ve insan 
beslenmesinde 
günlük ihtiyacın 

dörtte birini 
karşılıyor. 

Türkiye’de yeşil 
mercimek üretimi 
son 5 yılda iki kat 
artışla 37 bin dekar 
alana yükseldi ve 
2020 yılında 42 bin 
ton rekolte elde 
edildi. 

bakliyat çeşitlerinde son tüketim tarihi (STT) ye-
rine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygula-
masına geçilmesinin etkili bir yaklaşım olacağını 
belirtti. Başkan Arslan, “Dünya genelinde 690 mil-
yon insanın açlık çektiği, 3 milyar insanın sağlıklı 
beslenemediği günümüzde bakliyat ürünlerinde is-
raf oranını düşürmek zorundayız. Çünkü bakliyat 
çeşitleri böceklenene kadar uzun bir dönem boyun-
ca rahatlıkla tüketilebiliyor. Son kullanma tarihi tü-
keticilerde yanlış bir bilinç oluşturuyor ve tüketime 
uygunluğu devam eden bu gıdalar maalesef çöpe 
atılıyor. Türkiye olarak bakliyat ürünlerinde tavsiye 
edilen tüketim tarihi uygulamasına geçerek israfın 
önlenmesinde dünyada öncü olabiliriz.” dedi.
 
‘Bitkisel protein endüstrisi çok hızlı gelişiyor’

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, genetiği değiş-
tirilmemiş, glütensiz ve bitkisel proteini en yüksek 
gıda özelliği taşıyan bakliyat çeşitlerinin dünyanın 
birçok ülkesinde obezite ile mücadelede öne çıktı-
ğını, sadece bakliyattan yapılmış makarna, bakliyat 
proteini ve nişastası ile üretilmiş ürünlerin tüketi-
minin yaygınlaştığını dile getirdi. Amerika ve Av-
rupa pazarlarında hayvansal protein tüketimi aza-
lırken, bitkisel protein ürünlerinin tüketiminde 
yüksek artışlar yaşandığına dikkati çeken Başkan 
Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya genelin-
de insanların bitkisel proteine yönelmeye başlama-
sıyla bakliyat ürünleri üzerindeki Ar-Ge çalışmaları 
da günden güne artıyor. Bu bağlamda, et ile eşde-
ğer, ete alternatif, yüksek protein seviyesine sahip 
ve ete kıyasla daha ekonomik olan mercimek, no-
hut, kuru fasulye ve bezelye gibi bakliyat ürünle-
ri gelişen bitkisel protein trendinin en değerli par-
çaları olacak. Amerika, Kanada ve Avustralya gibi 
gelişmiş ülkelerde bakliyat daha çok konserve, hu-
mus, cips, bakliyat unundan ekmek, burger, köfte, 
nugget, snacks, kek ve pasta gibi katma değer yara-
tan türev ürünler olarak tüketiliyor. Bakliyat prote-
ini bu ülkelerde bitki bazlı et üretiminde ve birçok 
gıdada katkı maddesi olarak kullanılıyor. 2030 yılı-
na kadar dünya genelinde bitkisel protein üretimiy-
le ilgili 27 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Bit-
kisel protein için kullanılacak bakliyat miktarının 
25 milyon ton olacağından söz ediliyor. Bu pazarın 
yıllık işletme sermayesi döngüsü ise 17 milyar dolar 
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olarak hesaplanıyor. Günümüzde bitkisel protein 
üretimi için kullanılan bakliyat miktarı 1,5 milyon 
tonu geçmiş durumdadır. Bir başka ifadeyle Türki-
ye’nin toplam bakliyat üretiminden fazla bir mah-
sul sadece bakliyat protein için kullanılıyor. Yapılan 
tahminlere göre 2030 yılında dünya genelinde 400 
milyon ton et tüketilmesi bekleniyor. Bu rakamın 
yüzde 6 ile 10’u arasındaki miktarın bitkisel prote-
inden karşılanması öngörülüyor. Amerika ve Av-
rupa ülkelerinde bitkisel protein endüstrisi çok hız-
lı bir gelişim gösteriyor. Bu tip ürünlerin dünyanın 
en fazla bakliyat tüketilen ülkesi olan Hindistan’da 
yaygınlaşması konuyu bambaşka boyutlara götürür. 
1,3 milyar nüfuslu Hindistan vejetaryen bir ülke ve 
yemek konusunda çok tutucular. Bu ülkede böyle 
bir açılım yaşanması haliyle fiyatların da çok yük-
selmesi anlamına gelecektir. Türkiye olarak bizim 
de bitkisel protein pazarında şimdiden yer alabilme-
miz için inovatif, katma değeri yüksek, niş hedeflere 
ulaşacak bakliyat türev ürünleri geliştirmeye yöne-
lik Ar-Ge merkezleri kurmamız gerekiyor.”
 
‘Kuraklığa toleransı yüksek sertifikalı tohumları 
kullanmalıyız’

Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın bakliyat 
üretimine etkilerini de değerlendiren Başkan Ars-
lan, 2021 yılında son 51 yılın en sıcak temmuz ayı 
yaşandığını, aynı yıla ilişkin yağış dağılım raporuna 
göre yağışların geçen yıla kıyasla İç Anadolu’da yüz-
de 22, Doğu Anadolu’da yüzde 32, Güneydoğu Ana-
dolu’da yüzde 39 azaldığı bilgisini paylaştı. 

Başkan Arslan, verimin artırılması için kuraklığa 
toleransı yüksek tohumların geliştirilmesi ve bu to-
humları kullanarak üretim yapan çiftçilere verilen 
desteklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Baş-
kan Arslan, “Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı 
olarak son yıllarda yaşanan kuraklık tüm dünya ile 
birlikte Türkiye’nin de en önemli gündem maddele-
ri arasında bulunuyor. Bu alanda daha az su ve daha 
az gübreye ihtiyaç duyduğu ve toprağı beslediği için 
bakliyat çeşitleri öne çıkıyor. Çünkü protein, vita-
min ve lif bakımından zengin gıdalar arasında yer 

alan bakliyat ürünleri, dünyanın her coğrafyasında 
ve toprak türünde yetiştirilebiliyor. Bakliyat, insan 
hayatı için önemli bir protein kaynağı olduğu kadar, 
çevreci özelliğiyle de çok değerli. Bakliyat çeşitleri, 
minimum gübre ve su kullanımı gibi nitelikleriyle 
iklim değişikliğiyle mücadelede ve karbon salınım 
oranlarının düşürülmesinde stratejik bir rol oynu-
yor. Soluduğumuz havanın yüzde 78’inde azot var. 
Atmosferdeki serbest azotları canlılar kullanamaz, 
fakat bakliyat bunu havadan alıp, toprağa veriyor. 
Böylece gübre kullanımı azalıyor. Dünyada en az su 
isteyen ürünlerden biri olduğu için bakliyat üreti-
mi pek çok ülkede destekleniyor. Türkiye’de nadas 
alanlarının önemli bir şekilde bakliyat alanlarına 
çevrilmesiyle birlikte bir üretim artışı oldu. Dünya 
genelinde de bu farkındalık artıyor. Artık çiftçiler, 
önce bakliyat ekip, rotasyonlarında da bakliyatı bu-
lundurarak, daha sonra elde edecekleri ürünlerde-
ki verimin artışını göz önüne alıyor. Bölgelerimizde 
yağış durumuna göre ürün desenini ayarlamamız 
gerekiyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’n-
de lazım olan her türlü tohum bulmamız mümkün 
ancak üreticilerimiz okuduğuna değil, gördüğüne 
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inanıyor. Doğu toplumlarında çiftçiler komşusu-
nun ektiğine bakıyor, iyi mahsul çıkarsa o tohumu 
alıyor. Zira geçmişte kendilerini yanıltan çok sayı-
da materyal oldu. Batıda ise üreticiler tohumla ilgili 
dokümanı okuyor ve materyalleri takip ediyor, ona 
göre tercih yapıyor.” diye konuştu.

Dünyada bakliyat üretimi
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2020 Yılı Bakliyat 

Sektör Raporu’na göre dünya genelinde kırmızı 
mercimek ekimi 5 milyon 915 hektar alanda yapıl-
dı ve 7 milyon 48 bin ton rekolte elde edildi. Küre-
sel ölçekte en büyük kırmızı mercimek üreticile-
ri Kanada, Hindistan, Türkiye, Avustralya, ABD, 
Nepal ve Çin oldu. En fazla kırmızı mercimek ithal 
eden ülkeler Hindistan, Bangladeş, Türkiye, Birle-
şik Arap Emirlikleri Sri Lanka ve Pakistan olarak 
gösterildi. 2020 yılı verilerine göre dünya genelinde 
kuru fasulye ekimi 29 milyon 253 bin hektar alan-
da gerçekleştirildi ve 23 milyon 546 bin ton ürün 
hasat edildi. Kuru fasulye üretiminde lider ülkeler 
Brezilya, Myanmar, ABD, Meksika, Çin ve Arjan-
tin şeklinde sıralandı. En fazla kuru fasulye ithal 
eden ülkeler Hindistan, Brezilya, Meksika, Kenya 
ve Vietnam olarak sıralandı. 

Aynı dönemde dünya genelinde nohut ekimi 14 
milyon 755 bin hektar alanda yapıldı ve 15 mil-
yon 224 bin ton rekolte sağlandı. Nohut üretimin-
de Hindistan, Avustralya, Türkiye, Kanada ve ABD 
söz sahibi oldu. En büyük nohut ithalatçısı ülke-
ler, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Birle-
şik Arap Emirlikleri ve Cezayir olarak 
gösterildi.

Türkiye’de bakliyat üretimi
Tarımsal üretimin sürdürülebi-

lirliği ve çevreyi koruma açısından 
önemli roller üstlenen bakliyat çeşit-
leri Türkiye’de özellikle Güneydoğu 
Anadolu, Orta Anadolu ve geçit böl-
geleri ile Marmara Bölgesi’nin güney 
kesiminde yoğun olarak üretiliyor. 

Genel olarak kırmızı mercimek 
Güneydoğu’da, yeşil mercimek, no-
hut ve kuru fasulye Orta Anadolu 
ve geçit bölgelerinde, bakla ve bezel-
ye Ege ve Güney Marmara’da yetişti-
riliyor. 

Türkiye’de kırmızı mercimek ekiliş, 
üretim ve verim istatistikleri değerlen-
dirildiğinde 2016-2020 yılları arasında-
ki süreçte düşüş olduğu gözleniyor. 2016 
yılında 235 bin hektar alanda yapılan kır-
mızı mercimek ekimi 2017’de 269 bin hek-
tar, 2018’de 243 bin hektar, 2019’da 242 bin 
hektar, 2020’de 210 bin hektar olarak ger-
çekleşti. Üretim miktarları ise 2016’da 345 
bin ton, 2017’de 400 bin ton, 2018’de 310 bin 

ton, 2019’da 310 bin ton ve 2020’de 328 bin ton oldu. 
Kırmızı mercimek üretiminde en önemli iller Di-
yarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Gaziantep 
olarak sıralandı. 

Türkiye, 2020 yılındaki toplam 503,9 bin tonluk 
kırmızı mercimek ithalatı için 240,6 milyon dolar 
ödeme yaparken, ana tedarikçiler arasında Kana-
da, Kazakistan, Avustralya ve Suriye yer aldı. Ay-
nı dönemde Türkiye’nin kırmızı mercimek ihracatı 
ise 324 bin ton miktar ve 252,5 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Türkiye’nin bu üründe en önemli pazar-
ları Irak, Sudan, Mısır ve Suriye oldu. 
 
Yeşil mercimek üretimi iki katına yükseldi

Yeşil mercimek ekiliş, üretim ve verim istatistik-
leri ele alındığında 2016-2020 yılları arasında iki ka-
tını aşan oranlarda artış sağlandığı görülüyor. 2016 
yılında 17 bin hektar alanda yapılan yeşil mercimek 
ekimi 2017’de 23 bin hektar, 2018’de 34 bin hek-
tar, 2019’da 39 bin hektar ve 2020’de 37 bin hektar 

‘AYNI TARLADA Üç YILDA 
BİR BAKLİYAT EKİMİ 

şART KOşULMALI’
Son yıllarda dünya genelinde kimyevi gübre 

fiyatlarının artması nedeniyle üreticilerin 
çeşitli sıkıntılar yaşadığını, Türkiye’de 

bu durumun kaygı verici boyutlara 
ulaştığını dile getiren Başkan Arslan, 
bakliyatı ürün deseni içinde mantıklı 
bir şekilde kullanan çiftçilerin gübre 

tüketiminin önemli ölçüde azaldığını 
vurguladı. Aynı tarlada üç yılda bir 
bakliyat ekilmesi ve bu döngünün 

devam ettirilmesi gerektiğinin 
altını çizen Başkan Arslan, şunları 
söyledi: “Bakliyat, havadaki azotu 

fotosentez yoluyla alıyor ve toprağın 
altındaki yumrularına yüklüyor. Ürün 

biçildiğinde o yumrular aşağıda 
kalıyor, bir süre sonra çürüyor ve 

gübre oluyor. Ülkemizde ekim 
deseninde bakliyatın mutlaka 

şart koşulması lazım. Çiftçi kayıt 
sistemine göre tarlasına sürekli 

aynı ürünü eken üreticilere teşvik 
verilmesini doğru bulmuyoruz. 

Üretim miktarında Rusya, 
Kazakistan ve Kanada’daki gibi 

geniş arazilere sahip ülkelere 
yetişmemiz mümkün değil. İyi 

bir planlamayla, diğer ürünlere 
zeval vermeden, arazilerimizi 

nadasa bırakmak yerine 
bakliyat ekimiyle değerlendirerek 

bakliyat rekoltemizi 2-3 katına 
çok rahat çıkartabiliriz. Buradan 

sağlanacak verim genel anlamda 
ürün rekoltesinde de ciddi artışları 

beraberinde getirecektir.”  
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alanda yapıldı.  Yeşil mercimek üretim miktarları 
ise 2016’da 20 bin ton, 2017’de 30 bin ton, 2018’de 43 
bin ton, 2019’da 43,6 bin ton ve 2020’de 42 bin ton 
oldu. Yeşil mercimek üretimi en fazla Yozgat, Kon-
ya, Kırşehir, Çorum ve Ankara illerinde yapıldı. 

2020 yılında 31 bin 750 ton yeşil mercimek itha-
latı için 15,4 milyon dolar ödeme yapan Türkiye, 
en fazla Kazakistan, Kanada, Rusya, ABD ve Suri-
ye’den alım yaptı. Aynı dönemde Türkiye’nin yeşil 
mercimek ihracatı ise bin 704 ton miktar ve 4,2 mil-
yon dolar değer olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yeşil 
mercimek ihracatında en önemli pazarları Alman-
ya, Hollanda, Belçika, Birleşik Krallık ve İtalya şek-
linde sıralandı.  
 
Kuru fasulyede rekolte tırmanışı yaşanıyor

Türkiye’de kuru fasulye ekiliş, üretim ve verim 
istatistikleri değerlendirildiğinde 2016-2020 yılla-
rı arasındaki süreçte artış sağlandığı dikkat çeki-
yor. 2016 yılında 90 bin hektar alanda yapılan ku-
ru fasulye ekimi 2017’de 89 bin hektar, 2018’de 85 
bin hektar, 2019’da 90 bin hektar ve 2020’de 100 
bin hektar alanda gerçekleştirildi. Kuru fasulye üre-
tim miktarları ise 2016’da 235 bin ton, 2017’de 239 
bin ton, 2018’de 220 bin ton, 2019’da 225 bin ton ve 
2020’de 279,5 bin ton oldu. Kuru fasulye üretiminde 
söz sahibi iller Konya, Niğde, Bitlis, Nevşehir ve Ka-
raman olarak gösterildi. 

Türkiye, 2020 yılındaki toplam 21,4 bin tonluk 
kuru fasulye ithalatı için 23,5 milyon dolar ödeme 
yaparken, ana tedarikçiler arasında Kırgızistan, Ar-
jantin, ABD ve Kanada yer aldı. Aynı dönemde Tür-
kiye’nin kuru fasulye ihracatı ise 7,7 bin ton miktar 
ve 11,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 
kuru fasulye ihracatında en önemli pazarlarını Su-
riye, Irak ve Almanya oluşturdu. 

Nohutta üretim alanları genişliyor
Nohut ekiliş, üretim ve verim istatistikleri ele 

alındığında 2016-2020 yılları arasında yükseliş iv-
mesi dikkat çekiyor. 2016 yılında 359 bin hektar 
alanda yapılan nohut ekimi 2017’de 395 bin hek-
tar, 2018’de 514 bin hektar, 2019’da 517 bin hektar 
ve 2020’de 511 bin hektar alanda yapıldı. Nohut üre-
tim miktarları ise 2016’da 455 bin ton, 2017’de 470 
bin ton, 2018’de 630 bin ton, 2019’da 630 bin ton ve 
2020’de 630 bin ton oldu. Nohut üretimi en fazla 
Ankara, Yozgat, Kırşehir, Konya, Adıyaman ve Kı-
rıkkale illerinde yapıldı. 

2020 yılında 18 bin 961 ton nohut ithalatı için 16,8 
milyon dolar ödeme yapan Türkiye, en fazla Mek-
sika, Rusya, Hindistan, Özbekistan ve Etiyopya’dan 
alım yaptı. Aynı dönemde Türkiye’nin nohut ihra-
catı ise 134 bin ton miktar ve 77,7 milyon dolar de-
ğer olarak gerçekleşti. Türkiye’nin nohut ihracatın-
da en önemli pazarları Pakistan, İtalya, İsrail, Suriye 
ve Lübnan şeklinde sıralandı.  
 
Bakliyat ihracatında yükseliş ivmesi  
devam ediyor

Türkiye’nin 2017-2021 yılları arasındaki bakliyat 
ihracat performansı ele alındığında yükseliş ivme-
si dikkat çekiyor. 2017 yılında 299 milyon dolarlık 
bakliyat ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2018 yı-
lında 344,5 milyon dolar, 2019’da 259 milyon dolar, 
2020’de 369,8 milyon dolar ve 2021 yılında 502,2 
milyon dolar değer elde etti. Pandeminin damga 
vurduğu 2020 yılında bir önceki yıla göre 43’lük 
artış yakalayan Türk bakliyat sektörü 2021 yılın-
da yüzde 36’lık artışa imza attı. 2021 yılında Tür-
kiye’nin bakliyat ürün grubu ihracatı mercek altına 
alındığında en yüksek değerler kırmızı mercimek, 
nohut ve fasulyede elde edildi. Kırmızı mercimek 
ihracatı 216,6 milyon dolar, nohut 134,1 milyon do-
lar, fasulye 72 milyon dolar, bezelyeler 63,5 milyon 
dolar, yeşil mercimek 6,8 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. 

"DÜNYA BAKLİYAT 
GÜNÜ AKLINIzA 

GELDİğİNDE 
vEYA BİR YERDE 
DUYDUğUNUzDA 

BUNUN MİMARININ 
BU KARDEŞİNİz 

OLDUğUNU 
UNUTMAYIN"
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METAL SANAYİ İÇİN 
DÜŞÜK KARBONLU 
ÜRETİM REHBERİ
İSO'nun ana metaller sanayisinin küresel pazarda yüksek 
katma değer üretmesi ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini 
artırması amacıyla hazırladığı rehberde, düşük karbonlu üretim 
çözümlerinin geliştirilmesi için adımlar atılmasının yanı sıra 
elektrifikasyon, hidrojen kullanımı ile karbon yakalama gibi 
yöntemler kullanılarak emisyonlarının azaltılabileceği belirtildi.

Türkiye, Ana 
Metaller Sanayi 
grubu içinde yer 
alan demir-çelik 
sektöründe, 
Avrupa'nın en 
büyük üreticisi 
dünyanın 
7’inci üreticisi 
konumunda 
bulunuyor. 

en yoğun enerji tüketen imalat sanayilerin-
den biri olduğu, 2020 yılı verilerine göre 
dünya genelinde demir- çelik üretiminde 
ilk üç sırayı Çin, Hindistan ve Japonya’nın 
aldığı, Türkiye’nin ise demir-çelik üreti-
minde 35,8 milyon ton ile Avrupa'nın en 
büyük üreticisi olduğu, dünyanın 7’nci 
üreticisi konumuna yükseldiği ve üretim 
hacminde yüzde 6 oranında artış kaydet-
tiği belirtildi.  

Çelik üretim sürecinin büyük kısmı-
nın yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğin-
den enerji yoğun bir faaliyet olarak kabul 
edildiğine dikkat çekilen rehberde, de-
mir-çelik üretiminde demir cevherini in-
dirgeyici madde olarak karbon kullanıldı-
ğı ve metalik demire dönüştürüldüğü için 
doğadaki karbondioksit salımlarının art-
masında önemli bir paya sahip olduğu bil-
gisi yer aldı. Bu doğrultuda, kaynakların 
sürdürülebilir şekilde kullanılmamasının 

K üresel iklim değişikliği ve Av-
rupa Yeşil Mutabakatı gibi sür-
dürülebilirlik çerçevesinde ulus-

lararası ticarette yaşanan yeni sistemleri 
göz önünde bulunduran İstanbul Sana-
yi Odası (İSO), küresel pazarda yüksek 
katma değer üretmek ve sürdürülebi-
lirlik yetkinliklerini artırmak amacıyla 
Ana Metaller Sanayi sektörleri için reh-
ber hazırladı. Demir Çelik ve Sıcak Had-
de Ürünleri Sanayi, Alüminyum Ürünle-
ri Sanayi, Bakır, Bakır Alaşımları ve Ağır 
Metaller Sanayi ve Değerli Metaller ve 
Kuyumculuk Sanayi meslek komitelerini 
kapsayan rehberde yol gösterici öncelik-
ler ve takip göstergeleri sunuldu.
 
Türkiye, Avrupa’nın en büyük  
demir-çelik üreticisi

Rehberde, dünya ekonomisinde büyük 
bir paya sahip olan Ana Metaller  Sanayinin 

doğa üzerinde baskı ve ekonomik faali-
yetler üzerinde de tehdit oluşturacağı göz 
önünde bulundurulduğunda, çelik üreti-
cilerinin çevresel etkiyi en aza indirmek, 
yaşam kaynağı olan toprak, su ve biyoçe-
şitliliği korumak, enerji ve su verimliliği-
ni artırmak, karbon salımlarını azaltmak 
ve sıfır atık hedefiyle faaliyet göstermesi-
nin büyük önem taşıdığı ifade edildi. 
 
Düşük karbonlu üretim çözümleri 
sıralandı

Ana Metal Sanayi Rehberi’nde Avru-
pa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Muta-
bakatı (AYM) ile 2030 yılında enerjinin 
yüzde 40’ının yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanması hedefleri hatırlatıldı ve bu 
çerçevede hedeflere ulaşmak için Tem-
muz 2021’de “Fit for 55” (55’e Uyum Pa-
keti) yasa teklifini açıkladığı belirtildi. 
AB’nin bölgedeki karbon kaçağını azalt-
mak adına, Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması (SKDM) aracılığıyla tica-
rette yeni vergiler ve tarife dışı engeller 
ile örülmüş bir sistem üzerine çalışmalar 
yürüttüğü, AB Komisyonu’nun iklimle 
ilgili hedeflerin gerçekleşebilmesi için ilk 
koşul olarak ekonominin tümünde kar-
bonun etkin biçimde fiyatlandırılmasına 
yönelik adımlar attığı, öncelikli sektör-
lerin demir-çelik, alüminyum, çimento, 
gübre ve elektrik olarak belirlendiği ifa-
de edildi. 

Düşük karbonlu üretim çözümlerinin 
geliştirilmesi için adımlar atılmasının ya-
nı sıra; elektrifikasyon, hidrojen kullanı-
mı ile karbon yakalama ve kullanımı gibi 
yöntemler kullanılarak da karbon salımı-
nın azaltılabileceği, geri dönüşüm yön-
temleri ile birlikte üretim sürecinde çe-
lik hurda kullanılmasının karbondioksit 
emisyonlarını yüzde 58, hava kirliliğini 
yüzde 86, su kullanımını yüzde 40 ve su 
kirliliğini yüzde 76 oranında azaltacağı 
not düşüldü.
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ELLEçLENEN 
KONTEYNER 
MİKTARI YÜZDE 
8,3 ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, dünyada yaşanan 
konteyner krizine rağmen 2021'de 
Türkiye'deki limanlarda elleçlenen 
konteyner miktarının yüzde 8,3 artarak 
12 milyon 591 bin TEU'ya yükseldiğini 
bildirdi. 2021 yılı konteyner ve yük 
verilerine ilişkin açıklama yapan Bakan 
Karaismailoğlu, küresel salgın sürecinde 
yaşanan birçok sebeple birlikte 
konteyner krizinin de ortaya çıktığına 
dikkati çekti. Türkiye’nin konteyner 
bulamama sıkıntısından etkilenmediğini 
belirten Bakan Karaismailoğlu, “Aralık 
ayında limanlarımızda elleçlenen 
konteyner miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,5 artarak, 1 milyon 
80 bin 241 TEU'ya ulaştı. Bu değerle 
2021’de limanlarımızda elleçlenen 
konteyner miktarı, bir önceki yıla göre 
yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 
TEU olarak gerçekleşti." dedi. 

Karaismailoğlu, geçen yıl limanlarda 
elleçlenen yük miktarının yüzde 6 artışla 
526 milyon 306 bin tona ulaştığına 
dikkati çekerek, dış ticaret amaçlı deniz 
yolu taşımacılığında elleçlenen toplam 
yük miktarının yüzde 5,7 artışla 386 
milyon 396 bin 718 ton olduğunu 
kaydetti. Karaismailoğlu geçen yıl en 
fazla yük elleçlenen liman tesisinin 
33 milyon 46 bin 940 ton ile Mersin 
Uluslararası Limanı olduğunu ifade etti.

Serbest bölgelerde ticaret hacmi 24,6 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin geçen yıl ticarete sağladı-

ğı katkı 24 milyar 618 milyon dolar oldu. Yurt genelindeki 18 serbest bölgenin 
2020'deki toplam ticaret hacmi yaklaşık 22 milyar 58 milyon dolar düzeyinde ger-
çekleşmişti. Ortaya çıkan rakamlara göre serbest bölgelerde 2021 yılında toplam 
ticaret hacmindeki artış bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında yaşandı. İstih-
dama da ciddi katkı veren serbest bölgelerde geçen yıl sonu itibarıyla 85 bin 248 
kişi istihdam edildi.

2021'de serbest bölgelerin ticaret hareketliliği, yurt dışından bölgelere 7,73 mil-
yar dolar, bölgelerden yurt dışına 9,76 milyar dolar şeklinde oluştu. Serbest bölge-
lerde geçen yıl yoğunluk yaşanan alanlar; hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, 
gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, 
Ar-Ge faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı. Serbest bölgeler, yatırımcı ve üreti-
cilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağ-
layan söz konusu bölgeler, vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, strate-
jik avantajlar, kâr transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkânı içinde barındırıyor.

OSB'LER 2 MİLYON 290 BİN 
KİŞİLİK İSTİHDAMLA REKOR KIRDI

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 
OSB’lerin 2 milyon 290 bin kişi ile tari-
hin en yüksek istihdam rakamına ulaş-
tığını belirtti. 2021'in enerji başta olmak 
üzere, ham madde, lojistik gibi pek çok 
kalemde maliyetlerin olağanüstü arttı-
ğı bir yıl olduğunu kaydeden Kütükcü, 
OSB'lerin tüm bu zor şartlara rağmen 
yılı çift haneli üretim artışlarıyla ta-
mamladığını vurguladı. 

Başkan Memiş Kütükcü, "Üretimin en 
somut göstergelerinden birisi olan elekt-
rik tüketimi 2021 yılında yüzde 12,9 art-
tı. Yani 2021 yılında da OSB'ler üretti, 
Türkiye büyüdü. Geçtiğimiz yıl OSB'ler, 
200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 mil-
yon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek is-
tihdam rakamına ulaştı." dedi. 

Kütükcü, 2021'de OSB'lerde yatırımcı-
lara 2 bin yeni sanayi parseli tahsis edildi-
ğini belirterek, "Ülkemizde şu anda OSB 
sayısı 363'e ulaştı. OSB'si olmayan ilimiz 
kalmadı. Geçtiğimiz yıl, OSB'lerde 3 bin 
500 yeni işletme faaliyete geçti. Böylece 
OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 binin 
üzerine çıktı. Bu rakamlar da gösteriyor 
ki, yatırımcıların OSB'lerimize olan ilgisi 
her geçen gün artıyor. Bu ilginin ve yatı-
rım iştahının canlı tutulması için organi-
ze sanayi bölgelerinin yatırım avantajları 
artırılmalı.” diye konuştu.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü
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Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları, ikinci 
büyük hedefini ise önümüzdeki 5 yıl içinde 
yurt dışında 25 mağaza/distribütörlük ağı 
oluşturmaya yönelik olarak belirledi. 

Çevreye duyarlı ve insan sağlığına önem 
veren anlayışla üretim yapılıyor

Üretim gücüne, tasarıma ve insan sağ-
lığına önem veren, çevreye duyarlı, ergo-
nomik ve çalışan verimliliğini artıran ofis 
mobilyaları üretimine ağırlık veren Baş-
tuğ Yapı ve Büro Mobilyaları, uygulama-
ya koyduğu entegre yönetim sistemi ile in-
san sağlığını riske etmeyecek ham madde 
kullanımına, atıkları azaltmaya ve geri dö-
nüşüm oranını artırmaya öncelik veriyor. 
Ofis mobilyası tasarımında ve üretiminde 

Türk demir çelik endüstrisine 40 
yılı aşkın süredir güç veren Baş-
tuğ Ailesi, Baştuğ Çelik ve Baş-

tuğ Metalurji tesislerinin yanı sıra Osma-
niye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu 
Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları Sana-
yi A.Ş.’de ofis mobilyaları, metal ve ahşap 
ağırlıklı ofis sistemleri, eğitim grubu mo-
bilya sistemleri üretimi gerçekleştirerek ih-
racat pazarlarında BST Office markasıyla 
Türk mobilyasının yıldızını parlattı. Tür-
kiye’nin 81 ilinde BST Office Mağazası aç-
maya yönelik çalışmalarının yanı sıra Orta 
Doğu ve Afrika ülkelerine dış satım ger-
çekleştiren Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyala-
rı Sanayi A.Ş., 2022 yılında ihracat rotasını 
Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’ye çevirdi. 

BST Office markasıyla ofis mobilyası üretiminde çevreye 
duyarlı, ergonomik ve çalışan verimliliğini artıran ürünlere 
ağırlık veren Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları Sanayi A.Ş., 
Orta Doğu ve Afrika pazarından sonra ihracat rotasını Avrupa 
Birliği ve ABD’ye çevirdi. Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları, 
2026’da sektör ihracatında ilk üç şirketten biri olmayı, global 
pazarda proje ve perakende şirketleri için tasarımda ve ürün 
kalitesinde güvenilir şirket haline gelmeyi hedefliyor.

BST OFFİCE, İHRACAT 
ROTASINI AVRUPA VE 
ABD’YE ÇEVİRDİ

uluslararası firmalarla çözüm ortaklıkları 
kuran BST Office, aynı zamanda ileri tek-
nolojinin imkânlarından yararlanarak öz-
gün ve başarılı ürünlere imza atıyor. 

Modüler ofis mobilyaları üretimin-
de yüksek kaliteyi, uygun fiyatı, müşte-
ri memnuniyetini ve güçlü dağıtım ağını 
ön planda tutan Baştuğ Yapı ve Büro Mo-
bilyaları, boyutta standardizasyona büyük 
önem veriyor. Tüm bu değerleri elde etmek 
için üretim tesislerinde bilgisayar kontrollü 
robotik sistemlerden yaralanan Baştuğ Ya-
pı ve Büro Mobilyaları, bu sayede imalatını 
yaptığı ürünleri aynı fiyat ve kalitede geniş 
kitlelere ulaştırmayı başarıyor. 

Makam mobilyaları, paylaşımlı ofis mo-
bilyaları, yönetici grupları, toplantı masa-
ları, operasyonel gruplar, koltuk-kanepe 
grupları ve çelik eşya ürün gamı ile yenilik-
çi ofislerin tasarımında etkin roller üstle-
nen Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları, sahip 
olduğu E1, CE, TSE, ISO ve GREEN gibi 
belgelerle küresel arenada rekabet üstün-
lüğü sağlayıp, uluslararası pazarlama faa-
liyetlerinde rakiplerinden pozitif ayrışıyor. 

Günlük 250 mobilya grubu ve 200  
koltuk üretimi gerçekleştiriliyor

Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları’nın yeni 
ürün ve kombinasyonlarla imalat portfö-
yünü sürekli zenginleştirdiğini vurgulayan 
şirket yetkilileri, önümüzdeki 5 yıllık dö-
neme ilişkin hedefler hakkında şu bilgileri 
paylaştı: “Osmaniye OSB'deki tesislerimiz-
de ofis mobilyaları, metal ve ahşap ağırlık-
lı ofis sistemleri, eğitim grubu mobilya sis-
temleri ve çözümleri üretiyoruz. Yenilikçi 
ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımla 
yurt içi ve yurt dışında mağaza ağımızı ge-
nişletmeye odaklanmış durumdayız. Tür-
kiye’nin 81 ilinde BST Office Mağazası aç-
ma hedefimizin yanı sıra yurt dışında da 25 
mağaza/distribütörlük ağı oluşturmaya yö-
nelik çalışmalar yürütüyoruz. Tesisimizde 
günlük 250 mobilya grubu ve 200 koltuk 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Hızlı üretim 

Baştuğ Yapı ve Büro Mobilyaları Sanayi 
A.Ş., Osmaniye OSB’deki tesislerinde 
ofis mobilyaları, metal ve ahşap ağırlıklı 
ofis sistemleri, eğitim grubu mobilya 
sistemleri üretiyor. 



35

www.akib.org.tr

ve teslimattan oluşan bir zincirimiz bulu-
nuyor. Metal üretim ve sünger bölümü, do-
lap, masa, sandalye, keson, koltuk ve kane-
pe üretimi kendi çalışanlarımız tarafından 
yapılıyor. İhracatta Orta Doğu ve Afrika ül-
kelerine yönelmiş durumdayız. Yeni kon-
septimizde tasarım diline en yakın ürün-
leri ürettiğimiz ve büyük alıcı potansiyeli 
gördüğümüz Avrupa ülkeleri ile ABD, he-
def pazarlarımız arasında yer alıyor.  İnsana 
duyarlılık, gelişime açıklık, akılcı güç, işe, iş 
yerine ve topluma saygı değerleri, firma-
mızın insan kaynakları politikasının mer-
kezinde bulunuyor. Yeni neslin ihtiyaçları-
nı karşılayacak ve çalışan memnuniyetini 

arttıracak projeleri hayata geçiriyoruz. İş 
ve özel yaşam dengesinin önemine inanı-
yoruz. Tüm bunları sürdürülebilir kılmak 
adına akıllı üretim ve üretim yönetimi sis-
temlerini kullanmayı hedefliyoruz. Ürün 
geliştirme ve gerektiği durumlarda iyileş-
tirme anlamında hem sunum hem de kul-
lanım şekliyle fark yaratan ürünleri ve ye-
ni kombinasyonları üretim portföyümüze 
ekliyoruz. 2026 yılına geldiğimizde sektör 
ihracatında ilk üç şirketten biri olma yo-
lunda ilerlerken BTS Office’yi glabol pa-
zarda proje ve perakende firmaları için ta-
sarımıyla ve kalitesiyle güvenilir bir marka 
haline getirmek için çalışmaktayız.”

Tercihte en önemli kriterler; teslimat  
süresi, kalite ve tasarım 

BST Office olarak ofis mobilyası sektö-
ründe güven ve kalite anlayışıyla ön plana 
çıkan, doğaya ve canlıya saygı prensibi ile 
üretim yapan öncü bir marka olma yolun-
da ilerlediklerini dile getiren şirket yöne-
ticileri şunları söyledi: “Tüketicilerin BST 
Office ürünlerini daha fazla tercih etmesi 
için çok yönlü çalışma yürütüyoruz. Yaptı-
ğımız araştırmalara göre mobilya pazarın-
da satışları etkileyen, tüketici tercihlerinde-
ki en önemli unsurları teslimat süresi, kalite 
ve tasarım oluşturuyor. Siparişin verilme-
siyle ürünün fiilen teslim edilmesi arasın-
da geçen süre önemli bir rekabet kaynağı-
dır. Gerek üretici gerekse müşteri, kaliteyi 
satış aşamasındaki en önemli unsur olarak 
görüyor. İşçilik, teslimat aşamasında mobil-
yanın uygun durumda olması, satış sonrası 
şikâyetlerin azlığı bu konudaki önemli kri-
terlerimizdendir. Satış sonrası hizmetleri-
mizin yeterliliğinin özellikle nihai kulla-
nıcılar tarafından önemli bir kriter olarak 
değerlendirildiği bilinciyle hizmet verme-
ye özen gösteriyoruz. Stil, şekil, üretim sıra-
sında kullanılan malzemeler ve kullanışlılık 
satış aşamasında önem verdiğimiz diğer et-
kenlerdir. Tasarımın tercihte ilk belirleyici 
unsur olduğunun bilincindeyiz.”
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İSRAİL PAZARINDA 
POTANSİYEL YÜKSEK

Türkiye’nin en önemli ihracat pazarları arasında 8’inci sırada bulunan ve yıllık 69 milyar dolarlık 
ithalat hacmine sahip İsrail, hem sanayi ürünleri hem de tarım ve gıda ürünlerinde birçok 

kalemde Türk ihracatçılar için büyük potansiyel barındırıyor. İsrail pazarında sanayi ürünlerinde 
7,90 milyar dolarlık, tarım ve gıda ürünlerinde 1,70 milyar dolarlık ithalat hacmi bulunuyor.

Orta Doğu’nun 9,2 milyon nü-
fuslu ülkesi İsrail, 403 milyar 
dolara yakın Gayri Safi Yurt 
İçi Hasılası ve 119 milyar do-

larlık dış ticaret hacmi ile dünyanın 32’in-
ci büyük ekonomisi olarak gösteriliyor. 
Yıllık ithalatı 69 milyar dolar düzeyinde 
olan İsrail, sanayi ürünleri ile tarım ve gı-
da ürünlerinde birçok sektörde ticaret fır-
satları barındırıyor. İsrail pazarında sana-
yi ürünleri alanında otomotiv yan sanayi, 
elektronik, elektrikli makineler, mobilya, 
kablolar, beyaz eşya, inşaat malzemeleri, 
gıda işleme makineleri, temizlik madde-
leri, hazır giyim, ayakkabı, ambalaj mal-
zemeleri, pompa ve kompresörler, plas-
tik eşya sektörlerinde ihracat potansiyeli 
bulunuyor. Tarım ve gıda ürünleri sek-
töründe ise deniz ürünleri, bisküvi, şe-
kerli ve çikolatalı mamuller, sert kabuk-
lu meyveler, alkollü ve alkolsüz içecekler, 

konserve meyve ve sebze, süt ve süt ürün-
leri, meyveler, meyve suyu, makarna, hu-
bubat, soslar ihracat potansiyeli bulunan 
ürün gruplarını oluşturuyor.  
 
En çok elektrik-elektronik, ilaç ve  
makine ithal ediyor

Fiber-optik ve elektro-optik kontrol 
sistemlerinde, ısıya duyarlı görüntüleme 
sistemlerinde, medikal cihaz üretimin-
de ve gece-görüş sistemlerinde teknolojik 
üstünlüğü elinde bulunduran İsrail’de hü-
kümet, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30-
66 arasında değişen oranlarda sübvanse 
ediyor. İsrail, genel olarak mal ticaretin-
de açık veren, hizmetler sektöründe fazla 
veren ülkeler arasında yer alıyor. Savun-
ma sanayi, elmas işlemeciliği ve IT (Bili-
şim) sektörleri İsrail’in en önemli ihraç 
kalemlerini oluşturuyor. Katma değe-
ri yüksek ürünlerle dış ticarette rekabet 

üstünlüğü sağlayan İsrail’de ham madde 
kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle 
genel tüketimin büyük bölümü ithalat yo-
luyla karşılanıyor. 2020 verilerine göre İs-
rail’in ithalatında elektrik-elektronik sek-
törü 10,25 milyar dolar değer ile birinci, 
ilaç ve kimya sektörü 7,52 milyar dolar de-
ğer ile ikinci, makine sektörü 5,04 milyar 
dolar değer ile üçüncü sırada bulunuyor. 
Demir-çelik ve metal, otomotiv, plastik ve 
kauçuk, mücevherat ve kıymetli taşlar, iş-
lenmiş tarım ürünleri ve hazır giyim, İs-
rail’in ithalatında yüksek hacimli diğer 
sektörler olarak sıralanıyor.

İsrail pazarında aslan payı ABD’nin 
Türkiye’nin yanı sıra ABD, İzlanda, 

Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Ürdün, 
Mısır, Kanada, Meksika, Arjantin, Bre-
zilya, Uruguay ve Paraguay ile Serbest Ti-
caret Anlaşması bulunan İsrail, ithalatı-

Araştırma
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nın yüzde 11,62’sini, ihracatının 26,19’unu 
ABD ile gerçekleştiriyor. İsrail pazarında 
ABD’nin ardından Çin, Almanya, İsviç-
re, Türkiye, Belçika, İngiltere, Hollanda ve 
İtalya, tedarikçi ülkelerde ön sıralarda yer 
alıyor. Çin 7,66 milyar dolar değer ile yüz-
de 11,07 pay, Almanya 5,22 milyar dolar 
değer ile yüzde 7,55 pay alıyor. 

Türkiye’nin İsrail ile ikili ticaret hacmi 
incelendiğinde 2021 yılında bir önceki yı-
la göre yüzde 34,9 artış yakaladığı görü-
lüyor. İsrail’e 2020 yılında 4,54 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, 2021 
yılında bu rakamı 6,31 milyar dolar düze-
yine yükseltti. Türkiye, İsrail pazarında 
demir çelik, kimya, otomotiv, hazır giyim, 
demir ve demir dışı metaller sektörlerin-
de etkinliğini sürdürdü. Türkiye’nin 2021 
yılında İsrail’e gerçekleştirdiği ihracatta 
yüzde 56,1 artış ve 1,43 milyar dolar değer 
ile çelik birinci, yüzde 38,1 artış ve 696,5 
milyon dolar değer ile kimyevi maddeler 
ikinci, yüzde 16,8 azalış ve 586 milyon do-
lar değer ile otomotiv üçüncü sırada yer 
aldı. Bunları, yüzde 48,2 artış ve 531,1 
milyon dolar değer ile hazır giyim ve kon-
feksiyon ile yüzde 65 artış ve 413,1 milyon 
dolar değer ile demir ve demir dışı metal-
ler takip etti.  
 
İbranice etiket zorunlu, gıda  
ürünlerinde Koşer Sertifikası şart

İsrail pazarında tüketici tercihleri bir-
çok ülkede olduğu gibi fiyat seviyelerin-
den etkilenmekle birlikte, kalite ve mar-
ka algısı satın alma kararlarında öncelikli 
olarak ortaya çıkıyor. Garanti ve kolay ia-
de gibi unsunlar satış stratejilerinde uzun 
dönemli marka bağımlılığı yaratmaya yö-

et ürünlerine, süt ürünlerine, tohumla-
ra, çekirdeklere ve bazı tekstil ürünlerine 
yerli üretimi korumaya yönelik ek vergi-
ler uygulanabiliyor. ABT, EFTA, Avust-
ralya, ABD, Kanada ve Arjantin genellikle 
bu uygulama dışında tutuluyor. 
 
AKİB, demir çelik, mobilya ve kimya  
sektörlerinde etkin 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), İs-
rail pazarında son 5 yıldır ihracatını artı-
rıyor. Demir ve demir dışı metaller ile çe-
lik, mobilya ve orman ürünleri, kimya, 
elektrik-elektronik, hububat ve bakliyat 
sektörlerinde İsrail’de etkin olan AKİB, 
2017’de 217,7 milyon dolar olan ihracatını 
2018’de 314 milyon dolara, 2019’da 403,9 
milyon dolara yükseltti. Pandemi yılında 
İsrail pazarında 392 milyon dolarlık ih-
racat değerine ulaşan AKİB, 2021 yılın-
da yüzde 55,6 artışla 609,8 milyon dolar-
lık dış satıma imza attı.

nelik önemli adımları oluşturuyor. İsrailli 
tüketicilerin satın alma kararlarında rek-
lam ve halkla ilişkiler faaliyetleri önem-
li etkiye sahip olduğu için bu alanlarda 
yeterli bütçe ayırmak gerekiyor. Reklam 
harcamalarında yüzde 40’a yakın pay tele-
vizyona ayrılıyor. Tüketiciye ulaşma açı-
sından radyo, internet ve günlük gazeteler 
diğer önemli mecralar olarak sıralanıyor. 
Tüketim ürünlerinde toplam satışların 
yüzde 74’ü süpermarketler zincirlerinden 
yapılıyor. 

İbranice etiket uygulamasının zorunlu 
olduğu İsrail pazarında gıda ürünlerinde 
dinen uygunluğu tasdik eden Koşer Serti-
fikası kritik önem taşıyor. Koşer konusun-
da en hassas ürünlerin başında süt ve süt 
ürünleri bulunuyor. Ayrıca yaygın olma-
makla birlikte bazı temizlik-hijyen ürün-
lerinde, tekstil ürünlerinde ve elektrikli ev 
aletlerinde de Koşer’in tercih edildiği du-
rumlara rastlanabiliyor. Ayrıca, bazı et ve 

Dünyanın 32’inci büyük ekonomisi olarak 

gösterilen İsrail'de yazılım firmalarının, 

veri tabanı yönetimi yazılımları, eğitim 

yazılımları, internet yazılımları, anti-virüs 

koruma ve güvenlik sistemleri gibi alanlarda 

yüksek rekabet gücü bulunuyor.
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Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve 
kısıtlanması alanlarında ihracatçı firmalara yönetmeliklere uyum hizmetleri veren Global 
Product Compliance (GPC), Bursa'da açtığı ofisle Hindistan, Güney Kore, Tayvan ve Çin 
pazarlarına odaklanan Türk ihracatçıların da rekabetçiliğini güçlendiriyor.

KİMYADA MEVZUATA UYUM 
DESTEĞİ ALAN İHRACATÇI 
FİRMALAR HEP ÖNDE 

Kumra, “Resmi yolculuğumuz 2006 yılın-
da Avrupa Birliği’nin (AB) kimyasalların 
yönetimi üzerine hayata geçirdiği Reach 
Yönetmeliği ile başladı. Bunun öncesin-
de de AB üyesi olmayan ihracatçıların bu 
pazarda yürürlükteki yönetmeliklere ne 
kadar hazır olduğunu değerlendirmeyi 
amaçlayan bir projede yer almıştım. O za-
manlar, AB pazarına ihracat yapan Hint-
li kimyasal üreticileri çoğunlukla yürür-
lüğe giren düzenlemeleri anlamak, bu 
yönetmeliklere uyum sağlamak için ge-
rekli kaynaklara veya kapasiteye sahip ol-
mayan küçük ve orta ölçekli işletmelerdi. 

K imyasalların kaydı, değerlendiril-
mesi, izni ve kısıtlanması alanla-
rında Avrupa, Asya ve Orta Do-

ğu ülkelerindeki yönetmeliklere uyumla 
ilgili hizmetler veren İsveç merkezli Glo-
bal Product Compliance (GPC), Tür-
kiye’nin Uzak Pazarlar Stratejisi kapsa-
mında belirlenen hedef ülkeler arasında 
bulunan Hindistan, Güney Kore, Tayvan 
ve Çin pazarlarında kimyevi maddeler ve 
mamulleri sektöründe faaliyet gösteren 
Türk ihracatçıların küresel arenadaki re-
kabetçiliğini güçlendiriyor.

GPC'nin ilk temellerinin Hindistan’da 
atıldığını, Sustainable Support Services 
unvanıyla kurulan şirketin 2008'den iti-
baren günümüzdeki ismiyle dış ticaret ala-
nında faaliyet gösteren firmaların çözüm 
ortağı olmaya başladığını belirten GPC 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Shisher 
Kumra, dünya genelinde kimyevi madde-
lerin kullanımının ihtiyaçların çeşitlen-
mesine bağlı olarak arttığını, buna bağ-
lı olarak ülkelerin mevzuatlarını sürekli 
güncellediğini, firma olarak uluslararası 
ticaret yapan müşterilerine etkin olduk-
ları veya hedefledikleri pazarlarda geçerli 
yönetmeliklere uyum konusunda des-
tek verdiklerini ifade etti. Son iki 
yıldır GPC Turkey adıyla Bur-
sa’da ofis açtıklarını, dünya 
genelinde toplam 10 şubede 
hizmet verdiklerini kayde-
den GPC Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Shisher 

Hindistan’da ticari olmayan bir yardım 
masası geliştirerek farkındalık yaratma-
ya ve yönetmeliklere nasıl uyulacağını 
göstermeye yönelik 35 etkinlik düzenle-
miştik. Sonrasında birçok firma bizimle 
iletişime geçip, yönetmeliklere uyum ko-
nusunda destek olmamızı istedi. Hikâye-
miz bu şekilde ilerledi ve 2008 yılında şir-
ket tüzel kişiliğimizi kazanıp profesyonel 
hizmet vermeye başladık.” dedi.  

‘Hindistan’da mevzuata uyumluluk  
konusunda en büyük şirketiz’

Hizmet verdikleri firmaları Hindistan, 
AB ve ABD pazarlarında kozmetik yönet-
melikleri, Güney Kore, Birleşik Krallık, 
Japonya, Çin, Tayvan, Kanada, Avustral-
ya ve Latin Amerika ülkelerinde kimya-
salların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve 
kısıtlanması alanlarında çalışmaları için 
teşvik ettiklerini dile getiren Shisher 
Kumra, GPC’nin Hindistan’da mevzua-
ta uyumluluk konusunda en büyük şirket 
olduğunu vurguladı. GPC’nin yönetme-
liklere uyum danışmanlığı hizmetlerinin 
yanı sıra kimyasalların bildirimi ve kay-
dı, sınıflandırma ve etiketleme bildirim-
leri, kimyasal güvenlik değerlendirmesi, 
AB Reach Yönetmeliği ve dosya yönetimi 
hizmetleri yürüttüklerini anlatan Shis-
her Kumra, “Dünya çapında hizmet veren 
10 ofisimiz, birçok dile hâkim çalışanla-
rımız, kayıt ve bildirim konusunda kap-
samlı deneyimimizle gecikmeden ve uy-
gun maliyetlerle müşterilerimize destek 

GPC Group  
Yönetim Kurulu Başkanı 

Shisher Kumra

Haber
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olarak Hindistan'da 3 ofisimiz ve 75’ten 
fazla personelimizle Türk şirketlerinin 
yönetmeliklere uyum sağlamasına ve yet-
kililerle iletişim kurmasına yardımcı ola-
biliriz.”

2020 yılı Haziran ayından bu yana GPC 
Group olarak Hindistan Kimyasal Gü-
venlik Kuralları (CMSR) ile ilgili bilgi 
paylaşımında bulunduklarını ve çeşitli iş 
birlikleri yürüttüklerini belirten Shisher 
Kumra “Pandemiye rağmen dünya çapın-
da bin 400’den fazla katılımla 14 ayrı çev-
rimiçi etkinlik düzenledik. Ayrıca CM-
SR'yi Türk ihracatçılarına tanıtmak için 
Türkçe online etkinlik gerçekleştirdik. 3 
binden fazla kimyasal madde için ön ka-
yıt yaptık ve 250’nin üzerinde lider kaydı-
mız bulunuyor. Türk ihracatçılarının Av-
rupa dışındaki pazarları keşfetmelerine 

sağlıyoruz. Müşterilerimizin tek temsil-
cisi olarak yerel yetkililerle iletişim kura-
rak sorunları hızlı ve kolay şekilde çözü-
yoruz. Ayrıca ihracatçı müşterilerimizin 
uyum yükümlülüklerini yerine getirme-
lerine ve rekabet güçlerini arttırmaya yar-
dımcı oluyoruz.” diye konuştu. 
 
‘Hindistan’da 10 yılda hazırlanan kimya 
yönetmeliği bu yıl yürürlüğe giriyor’

2021'de Hindistan’a yönelik 174 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk kim-
yevi maddeler ve mamulleri ihracatçıla-
rına tavsiyelerde bulunan Shisher Kum-
ra, şunları söyledi: “Gelişim süreci 10 yılı 
aşkın olan ve kapsamlı şekilde hazırlanan 
Hindistan Kimyasal Güvenlik Kuralla-
rı’nın (CMSR) 2022 yılının ilk aylarında 
yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hindistan 
Kimyasallar ve Petrokimya Bakanlığı'nın 
teknik komitesinin özel sektörden tek ka-
tılımcısı olan şirketimiz, CMSR’nin hazır-
lanması ve sonuçlandırılmasında rol aldı. 
Bu yönetmelik, şu anda kullanımda olan 
ve Hindistan'a ithal edilen veya bu ülkede 
üretilen kimyasallara ilişkin kuralları dü-
zenleyecek. Mevzuata uygunluk gerekli-
liklerinin çoğu yürürlüğe girdikten sonra 
18 ay içinde uygulanacak şekilde yerli ve 
yabancı şirketleri etkileyecek. Türk kimya 
şirketlerinin yaklaşan bu düzenlemeden 
haberdar olmalarını ve uyum yükümlü-
lüklerini yerine getirmeleri için Hindistan 
merkezli bir yetkili ile ve tek temsilciy-
le iletişime geçmelerini öneriyoruz. GPC 

yardımcı olmaya hazırız. İhracatçı fir-
malar, yönetmeliklerle ilgili güncel bilgi-
lerden haberdar olmak, yönetmeliklerin 
özetini bulmak veya işletmeleri ile ilgi-
li online etkinliklere kaydolmak için web 
sitemizi (www.gpcgateway.com) ziyaret 
edebilir. Yönetmeliklerle ilgili bilgi pay-
laşımı amacıyla kurulan şirketimiz, Hin-
distan Endüstrisi Konfederasyonu (CII), 
Hindistan Chemexcil: Temel Kimyasal-
lar, Kozmetik ve Boyalar İhracatı Geliş-
tirme Konseyi gibi Hindistan’daki birçok 
devlet kuruşunun bilgi ortağıdır. Ayrıca, 
İsveç'te kimya endüstrileri konseyinin de 
üyesiyiz. Kuruluş hedefimiz şirketlerin 
yönetmeliklere kusursuz uyum sağlama-
sı ve bilgi paylaşımı olduğu için ücretimizi 
de 12 yıldan beri değiştirmeden faaliyetle-
rimizi sürdürüyoruz.” dedi.

www.akib.org.tr
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ANADOLU HAREKETİ İHRACATI ARTIRACAK

Afrikada 850 yeni ürünün ticaretine izin verildi
Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA), Afrika Birliği devlet başkan-

larının onayını bekleyen 850 yeni ürünün ticaretine izin vermeyi kabul etti. Bu 
kararla Afrika ülkeleri arasında serbest dolaşıma giren ürün sayısının 4 bin 500'ü 
geçeceği duyuruldu. Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 8. Afrika Kıtası Ser-
best Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama 
yapan Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı ve Afrika Birliği üye ülkeler arasın-
daki ticaretten sorumlu Bakanlar Kurulu Başkanı Ebrahim Patel, menşe kuralları 
üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti. Patel, “AfCFTA'nın 2020-2021'de üstlen-
diği iki yıllık çalışma döneminde menşe kuralları üzerinde anlaşmaya varılmış 
850'den fazla ek ürün belirlendi. Anlaşma, kıta genelinde tarife defterlerinde yüz-
de 88 daha fazla ürün içeren bir paketle sona erdi. Bu paket şimdi devlet başkanla-
rına gidiyor ve onlar da onaylarsa, ticaret başlayacak.” dedi. 

Öte yandan, AfCFTA'ye üye ülkelerin tek bir para birimi kullanarak ticaret 
yapmasına yardımcı olmak için Pan Afrika Ödemeler Platformu oluşturuldu. Bu 
platformun kurulmasıyla 42 ayrı para birimi kullanılan Afrika Kıtası’nda 5 milyar 
dolarlık ticarette döviz konvertibilitesi maliyetlerinin azaltılacağı belirtildi. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
gelişmesinin yanı sıra küresel bir oyun-
cu olması sürecinde de aktif bir sorumlu-
luk üstlendiklerini belirtti. İnşa edilen de-
ğerler zinciri çerçevesinde, Türkiye'nin 
kalkınmasına katkıda bulunacak ve hal-
kın refah seviyesini yükseltecek en önem-
li projelerinin başında ‘Anadolu Üretim ve 
Yatırım Hareketi’nin geldiğine dikkati çe-
ken Asmalı, "2022 yılı projeksiyonumuz 

sanayici, yatırımcı ve girişimcilerin önünü 
açacak bir atılım içerisinde olduklarını an-
latan Asmalı, şunları kaydetti: "Bu açıdan 
bakıldığında; Türkiye'nin hemen hemen 
her sektörde tüm kritik teknolojilerin üre-
ticisi olacağını görebilmemiz an meselesi. 
Doğru kararların, doğru zamanda, doğ-
ru yatırımlarla şekilleneceği ve geleceğe 
yön vereceği tarihi bir dönemden geçiyo-
ruz. Türkiye'nin bu atılımını en uç nokta-
lara taşıyabilmek için 'Anadolu'da Üretim 
ve Yatırım Hareketi' kapsamında Türki-
ye'nin 81 ilinin de üretim ve ihracat odaklı 
stratejik ilerleme hamlesini güçlendirecek 
bir yatırım projeksiyonu çerçevesinde iler-
leyeceğiz. Tüm illerimizin üretimde, sana-
yide, ürün ve hizmet ihracatında öne çık-
ması için omuz omuza çalışacağız."

çerçevesinde, aralarında büyükşehirlerin 
de bulunduğu 40'ın üzerinde noktada, 15 
milyar TL'nin üzerinde yatırımı kapsayan 
'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi' ile 
Anadolu'daki yatırım faaliyetlerini teşvik 
ederek bölgesel kalkınmayı destekleyece-
ğiz." diye konuştu. 
 
‘Yerli ve milli üretimin önünü açacak 
atılım içerisindeyiz’

Başkan Asmalı, nitelikli iş gücü, kalite-
li hizmet vizyonu ve inovatif üretim stra-
tejileriyle dikkati çeken Türkiye'nin ulus-
lararası yatırımcıların bölgesel Ar-Ge, 
tasarım, üretim, lojistik, eğitim ve yönetim 
merkezi konumuna ulaştığını kaydetti. 
Türkiye'nin yerli ve milli üretim potansi-
yelini gözler önüne serecek, farklı illerdeki 
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ALMANYA’YA BLOK TREN 
TAŞIMACILIĞI BAŞLADI

Şişecam'dan stratejik satın alma

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ül-
kelerin başında gelen Almanya ile kara 
yolu taşımacılığına alternatif olarak blok 
tren ile seferlere başlandı. İstanbul Halka-
lı’dan Almanya’nın Münih şehrine blok 
tren ile haftalık seferler düzenleyen Ço-
bantur Boltas, ihracatçı firmaların Avru-
pa pazarına yönelik ürünlerini yüzde 15 
daha düşük navlun maliyetleriyle ulaştır-
ma imkânı sağladı.  

Çobantur Boltas Türkiye Operasyon 
Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Cumhur 
Erzurumluoğlu,  “Kapıkule Sınır Kapısın-
daki bekleme süreleri 3-4 günü buluyor. 
Bu nedenle kara yolunda termin süreleri 
6-7 güne çıktı. Oysa lojistiğin yavaşlaması 
uluslararası ticaretin yavaşlaması anlamı-
na geliyor. Biz bu hat ile hava koşulların-
dan, geçiş sorunlarından etkilenmeden 
kara yolu taşımacılığı ile hemen hemen 
aynı sürelerde ve yüzde 15 daha düşük 
maliyetle Avrupa’ya ulaşıyoruz.” dedi. 

Seferlerde Almanya’nın önemli demir 
yolu şirketlerinden Deutsche Bahn’a ait 
vagonları kullandıklarını söyleyen Erzu-
rumluoğlu, bu şirketin alt kuruluşu olan 

Kombiverkehr’den de acentelik hizmeti al-
dıklarını kaydetti. Erzurumluoğlu, bu sa-
yede Avrupa’da oldukça kolay hareket ede-
bildiklerine dikkati çekti. Halkalı-Münih 
treninin Almanya, Avusturya, Slovenya, 
Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türki-
ye güzergâhını kullanacağını belirten Er-
zurumluoğlu, bu güzergâhtaki ülkelerden 
kara yoluyla geçildiğinde farklı belge sü-
reçleri ve ekstra maliyetlerin ortaya çık-
tığının altını çizerek, “Blok tren hattı ile 
kapılarda bekleme ve geçiş belgesi prob-
lemlerini de ortadan kaldırıyoruz.” dedi. 

Dünyada camın tüm alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olan Şi-
şecam, cam alanında hayata geçireceği yeni fırın yatırımlarının ve soğuk tamir-
lerinin küresel ölçekte bozulan tedarik zincirinden etkilenmeden gerçekleşmesini 
sağlayacak stratejik bir yatırım kararı aldı. Şişecam, cam ergitme fırınlarının yapı-
mında kullanılan, yatırımların planlanan termine uygun olarak devreye alınabil-

mesinde stratejik öneme sahip refrakter malzemesi alanında dünyanın 
önde gelen üreticilerinden İtalyan Refel firmasını satın alma süre-
cini başlattı. 

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Ye-
ni yatırımlarını hayata geçirirken ihtiyaç duyacağı refrakter teda-

rik süreçlerinin yönetilmesi konusunda tedarik zincirinin kı-
rılmasına bağlı riskleri bertaraf etmeyi hedefleyen Şişecam, 
Refel’in mevcut ve muhtemel müşterilerinin yüksek kali-
teli AZS refrakter ihtiyaçlarını da yakından takip ederek 
rekabetçi pozisyonunu koruyacak ve müşterilerine glo-
bal ölçekte hizmet vermeyi sürdürecek. Şişecam bu ya-
tırımı ile hem Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stra-
tejik konumunun daha da güçlenmesini sağlayacak hem 
de gelişmekte ve büyümekte olan refrakter sektöründe 
önemli bir oyuncu haline gelecek.” dedi. 

TÜPRAş’TA 
OTONOM 
ROBOTLARLA 
DENETİM

Emniyetli iş anlayışını tüm iş 
süreçlerinin odağına yerleştiren 
Tüpraş, rafineri sahalarındaki riskli 
çalışma ortamlarında yapay zekâ 
destekli otonom robot uygulamalarını 
devreye almak üzere test çalışmalarına 
başladı. Enerji sektörünün 
dijitalleşmesinde öncü ve yenilikçi 
uygulamalara imza atan Tüpraş’ın 
son adımı Boston Dynamics’in robotu 
Spot’un sahada denenmesi oldu. 
Norveçli unicorn startup Cognite 
tarafından rafineriye özel sensörlerle 
donatılmış robotun, düzenli kontrol 
işlemlerini gerçekleştirmek üzere 
deneme çalışmaları ilk olarak İzmit 
Rafinerisi’nde, ardından Kırıkkale 
Rafinerisi’nde tamamlandı. Saha 
deneme çalışmalarından elde edilen 
veriler ve bilgiler ışığında detaylı 
teknik değerlendirmeyi takiben; çeşitli 
sahalarda kullanım ihtiyaçları da göz 
önüne alınarak fizibilite çalışmalarının 
gerçekleştirileceği belirtildi. Otonom 
robot Spot’un üç boyutlu modellerle 
desteklenen gelişmiş yönetim 
platformu sayesinde beklenen 
aksiyonlar kolayca tanımlanabiliyor. 
Gerekli talimatları alan robot, ilave 
yönlendirmeye ihtiyaç duymadan 
kendi başına çalışarak görevini 
tamamlayabiliyor. Kablosuz bağlantı 
ile desteklenen robot, 360 derece 
kamerayla canlı görüntü aktarımı 
gibi operatöre destek olabilecek her 
türlü veriyi anlık olarak sunabiliyor. 
Rutin olmayan veya acil durum gibi 
operasyonları yönetebilmek adına 
uzaktan manuel kontrol imkânı da 
sağlanabiliyor.
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TEKNOFEST 2022 YARIŞMALARI 
İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

E-ticaret sektörü 400 milyar TL'lik 
işlem hacmine ulaştı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve 
teknoloji festivali unvanına sahip TEK-
NOFEST’te açılan 39'u ana yarışma ol-
mak üzere 97 farklı kategorideki teknolo-
ji yarışmaları için başvurular başladı. 30 
Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında 
Samsun Çarşamba Havalimanı’nda 5’in-
cisi gerçekleştirilecek Teknofest’te roket-
ten otonom sistemlere, tarımdan su al-
tı sistemlerine, insansız hava araçlarından 
yapay zekaya kadar teknolojinin hemen 
her alanında yarışmalar gerçekleştirilecek. 
2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperlo-
op Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Ro-
ket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolo-
jileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim 
Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmala-
rı ilk kez düzenlenecek. Birbirinden farklı 
kategorilerde düzenlenen yarışmalar, ilko-
kul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri sevi-
ye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerin 
katılımına açık olacak. Bu alanlarda ça-
lışan binlerce gencin projesine destek ol-
mak için ön eleme aşamasını geçen takım-
lara bu yıl da malzeme desteği sağlanacak. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzen-
lenen Teknofest’te yarışıp dereceye girme-
ye hak kazanan takımlara ayrıca 6 milyon 
TL'nin üzerinde para ödülü verilecek. Mil-
li Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşale-
yi teknoloji ve bilimle buluşturacak gençler, 
28 Şubat'a kadar www.teknofest.org adresi 
üzerinden çevrim içi olarak başvurularını 
tamamlayabilecek. 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), 2021 yılının e-ticaret verilerini 
açıkladı. Buna göre 2021 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre büyüme 
ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı. Sektö-
rün 2022 yılında yüzde 40 büyüme ile 560 milyar TL’lik ciroya ulaşmasının beklendi-
ği belirtildi. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, pandeminin ortaya çık-
masıyla iki yıl boyunca ciddi bir ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırımların 
aynı şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti. Ekmekçi, “Tüketicilir özellikle 
e-ticaretteki uygun fiyat seçeneklerine ve kolay alışverişe alıştı. Aynı şekilde üretici-
ler ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği, düşük maliyeti ve fırsatlarına 

uyum sağlamaya başladı. Online alışveriş sıklık-
ları artarken yeni ödeme yöntemleri ile tüketici-
lere kolaylık sağlandı. Sipariş mekanizmalarının 
dahi dijitalleştiği bir dünya ortaya çıktı.” dedi. 

Pandemi döneminde e-ticaret ve internet üze-
rinden alışverişle ilgili tabuların ortadan kalktı-
ğını belirten Ekmekçi, e-ticaret yapan kuruluş sa-
yısının önümüzdeki dönemde tüketici taleplerine 
göre artmaya devam edeceğini, vergi indirimleri,  
teşvikler ve global platform yatırımları ile e-ihra-
catın da büyük bir ivme kazanacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında 
gerçekleştirdiği 59 dış ticaret 
bilgilendirme seminerinde 10 bini aşkın 
katılımcıya eğitim verdi. 

2011 yılından beri Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
iş birliğiyle tüm yurtta dış ticaret 
bilgilendirme seminerleri düzenleyen 
Ticaret Bakanlığı, 2021 yılında 71 ilde 
dış ticarete ilişkin konularda eğitim 
hizmeti verdi. Bakanlık, mevcut 
ihracatçılara yeni kapılar açan ve hiç 
ihracat yapmamış işletmelere ihracat 
bilinci aşılayan dış ticaret eğitimlerine 
bu yıl da devam edecek. Türkiye 
genelinde 112 il ve ilçe merkezinde 
dış ticaret bilgilendirme semineri 
düzenlenmesi konusunda ulaşan 
talepleri değerlendiren Bakanlık, 50 
etkinlik gerçekleştirecek. Eğitimlere 
ocak-haziran döneminde çevrim 
içi olarak devam edilecek. Bu yılın 
ikinci yarısında ise gelişmelere göre 
seminerler yüz yüze ya da çevrim içi 
yapılacak.

Son 10 yılda 641 dış ticaret 
bilgilendirme semineri düzenleyen 
Ticaret Bakanlığı, 2011-2021 
döneminde Edirne'den Kars'a, 
Sinop'tan Hatay'a kadar yurt genelinde 
39 bin ihracatçıya ulaştı.

TİCARET 
BAKANLIĞI'NDAN 
10 BİN KİşİYE 
DIş TİCARET 
EĞİTİMİ
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