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BAŞKAN

Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği Başkanı

Hayri UĞUR

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini, devletimiz ve milletimizin 
güçlü ve dik duruşu sayesinde, şükürler olsun ki az bir hasarla atlattık. 
Öncelikle 15 Temmuz gecesi vatan hainlerinin kanlı darbe kalkışmasında 
demokrasi şehidi olarak kaybettiğimiz polis, asker ve sivil halktan bütün 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ülkemize de başsağlığı diliyoruz.

Güzel ülkemizin birliğini bozmak için hain tuzaklar kuran, milletimizin 
en yüce kurumu TBMM’yi bombalamaktan, masum insanlara 
silah doğrultmaktan geri durmayan gözü dönmüşleri, başta sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet 
yönetimimiz ve asil Türk milletinin dirayetli karşı çıkışı durdurmuştur. 
Bir avuç olmalarına rağmen etkili zararlar verebilecek bozgunculara 
karşı, olayların başından itibaren, soğukkanlı biçimde müdahale eden 
polis teşkilatımız ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bu hain 
kalkışmanın emellerine ulaşmasına engel olmuştur. İktidarıyla muhalefetiyle 
medyasıyla, tüm Türkiye kenetlenmiş ve hainlerin karşısında durmuştur.

Bu musibet bir kez daha göstermiştir ki; küçük bir hain azınlık dışında tüm 
halkımız, cumhuriyet ve demokrasinin tarafındadır. Hukukun üstünlüğü ve 
milli iradenin yönetimi bizim vazgeçilmez değerlerimizdir. Bu cumhuriyet, 
kurulduğu günden beri “Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla var 
olmuştur. Milli iradenin karşısında hain planları olanlar bilmelidirler ki, bu 
kalkışma bir son olarak tarihe yazılacaktır.

Şimdi görevimiz, devletimiz ve milletimizle bir bütün olarak, üretmeye ve 
çalışmaya devam etmektir. Ülkemizin kalkınma koşusunda tempomuzu 
artırarak, Türkiye’nin bir barış ve refah ülkesi olmasında işçisinden 
köylüsüne, patronundan kamu görevlisine hepimize büyük iş düşmektedir. 
Bunun bilinciyle durmaksızın ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam 
edeceğiz.

HİÇBİR GÜÇ BİRLİĞİMİZİ 
BOZAMAYACAK
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DARBE GİRİŞİMİ

TÜRKİYE DEMOKRASİ İÇİN 
TEK YÜREK OLDU 
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Türkiye 15 Temmuz’da, 
tarihinin en uzun gece-
lerinden birini yaşadı. 

TSK içerisinde kümelenen 
FETÖ bağlantılı bir grup 
terörist darbe girişimin-
de bulundu. İstanbul’da 
asker köprüleri kapattı, 
jetler Ankara ve İstanbul 
semalarında alçak uçuş 
yaptı, Atatürk Havaalanı 
darbeciler tarafından işgal 
edildi, TRT ekranlarından 
yönetime el konulduğuna 
dair bildiriler okundu, cun-
tacılar TBMM’yi bomba-
ladı... Gelişmeler üzerine 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, başko-
mutan sıfatıyla gerçekleş-
tirdiği konuşmada darbe-
cilere hiçbir şekilde imkân 
tanınmayacağını ifade 
ederek halkı darbeye tepki 
göstermek için sokağa çık-
maya davet etti. Çağrının 
ardından, Türkiye’nin 
birçok ilinde darbe karşıtı 
protesto gösterileri dü-
zenlendi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dik duruşu ve çağrısıyla 
meydanlarda darbeye kar-
şı direnen halk 16 Temmuz 
sabahı darbe girişimini 
bastırdı. FETÖ mensubu 
teröristler tarafından cebir 
ve şiddet kullanmak sure-
tiyle, anayasa ile kurulan 
hür demokrasi düzenini, 
temel hak ve hürriyetleri, 
meşru Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ortadan kaldır-
mak amacıyla gerçekleştiri-
len silahlı darbe teşebbüsü 
milletin demokrasiye sahip 
çıkarak ortaya koyduğu 
kahramanca direniş saye-
sinde engellendi. 

Millet kararlığını 
gösterdi 
Darbe teşebbüsünün oldu-
ğu saatlerde Marmaris’te 
ailesiyle birlikte bulunan 
Cumhurbaşkanı TV’lerde 
halkın gücünü vurgulaya-
rak millî iradenin iş başına 
getirmiş olduğu hükümete 
ve Cumhurbaşkanı’na ya-

pılmış böyle bir darbenin 
başarıya ulaşamayacağını 
ifade etti. Sonrasında 
halkı meydanlara davet 
eden Cumhurbaşkanı, 
“Halkımın ülke genelindeki 
tepkisini izledim. İnsanlar 
meydanlara iniyor ve 
bunu görünce Marmaris’te 
durmanın gereksizliğini 
anladım” diyerek o gece 
uçağıyla İstanbul’a döndü. 
Atatürk Havaalanı’nda 
kendisinin çağrısıyla so-
kağa çıkan halkla buluşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Biz bu kutlu yola başımızı 
koymuşuz, kefenimizle bu 
yola çıkmışız. Ne yapar-
larsa yapsınlar, Türkiye 
eski Türkiye değil. Bizler 
görevimizin başındayız ve 
sonuna kadar da görevi-
mizi yürüteceğiz” diyerek 
kararlığını ortaya koydu. 
Halk sokaklarda demok-
rasi nöbetlerine durdu, 
iktidar tarafı olsun olma-
sın bütün halk darbeye 
karşı geldi. Muhalefet 
partileri, STK’lar, meslek 
örgütleri, taraftar grupları, 
Türkiye’nin her kesiminden 
insanlar bu teşebbüs karşı-
sında yekvücut oldu. 

Türkiye, gücünü 
ortaya koydu
Darbe teşebbüsü gecesi 
kendi çağrısıyla tankların 
önüne çıkan ve ölümüne 
demokrasiyi sahiplenen 
halka teşekkürlerini ileten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz gecesinde 
246 kişinin şehit oldu-
ğunu söyledi. Erdoğan 
darbeye teşebbüs ge-
cesinde Türkiye’nin tek 
yürek olduğunu belirte-
rek “15 Temmuz gecesi 
sokaklarda Sünni - Alevi 
yoktu, Türk-Kürt yoktu o 
gece sokaklarda sağcı-
solcu, iktidar-muhalefet 
yoktu. 15 Temmuzda 
tıpkı Çanakkale’de İstiklal 
Harbi’nde olduğu gibi tüm 
fertleriyle tek yürek tek bi-
lek olmuş iradesini bir avuç 

15 Temmuz gecesi milli iradeye 
karşı yapılan darbe girişimi, başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararlı duruşu, toplumun 
tüm kesimlerinin sokaklarda 
demokrasi için direnmesiyle boşa 
çıkarıldı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe teşebbüsü 
gecesi çağrısıyla tankların önüne çıkan ve 
Çanakkale ruhuyla ölümüne demokrasiyi 
sahiplenen halka teşekkürlerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek ve önerilerini almak üzere, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. 

darbeciye çiğnetmeyen 
büyük Türkiye vardı, Türk 
milleti vardı. 15 Temmuz 
milletimizin kökü nerede 
olursa olsun hangi güce da-
yanırsa dayansın bu millete 
ve bu ülkeye ait olmayan-
lara karşı tarihi bir meydan 
okumasıdır. Demokrasi 
mücadelesini destekleyen 
tüm siyasi partilerimize, bu 
partilere gönül veren oy 
veren tüm vatandaşlarıma 
hukuk devletinin hak ve 
özgürlüklerin milletimizin 
ve ülkemizin geleceğinin 
yanında yer aldıkları için 
şükranlarımı sunuyorum. 
15 Temmuz gecesi Türkiye 
tüm farklılıklarını tüm 
renklerini tüm mezheplerini 
geride bırakarak tek millet 
tek bayrak tek vatan tek 
devlet ilkeleri etrafında 
birleşmiştir” dedi. 

Türkiye’nin önünde 
kimse duramaz 
Türkiye’nin önünü kesmek 
için birtakım ihanet şebe-
kelerinin harekete geçti-
ğini vurgulayan Erdoğan, 
“Türkiye’yi bu ihanet çetesi 
mensupları aracılığıyla 
devleti teslim alabileceklerini 
sanarak 15 Temmuz akşamı 

harekete geçenler ertesi gün 
akşam olmadan milletimiz 
tarafından hüsrana uğratıl-
mışlardır. Bu sözüm maşa-
larla birlikte onları bir katil 
sürüsü halinde sokaklara 
salanlar için de geçerlidir. 
Hepsini biliyoruz, vakti saati 
geldiğinde onların hesapla-
rını da önlerine koyacağız. 
Şimdi çalışma zamanı, 
çalışacağız çok çalışacağız. 
Türkiye’yi 2023 hedefleri-
ne ulaştıracağız. Bununla 
kalmayacak 2053, 2071 
vizyonlarımızı gerçekleştire-
ceğiz. Dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri haline 
gelen savunma sanayinde 
dışa bağımlılığı tamamen 
ortadan kalkan büyük 
projelerini yatırımlarını 
kesintisiz hayata geçiren 
bir Türkiye’nin önünde 
kimse duramaz. İşte bunu 
bildikleri için buldukları her 
fırsatta önümüzü kesmeye 
ayağımıza çelme takmaya 
çalışıyorlar. Kendi güç-
lerinin yetmediği yerde 
çevremizdeki ve içimizdeki 
ihanet şebekelerini harekete 
geçiriyorlar. Son 3 yıldır 
da FETÖ denilen bu örgütü 
önce yargı ve polis içindeki 
mensuplarıyla, onlar başa-

ramayınca ordu içindeki üni-
forma giymiş teröristleriyle 
üzerimize sürenlerin amacı 
da aynıdır. Ülkemizin kutlu 
yürüyüşünün engellemek 
isteyenlerin azgın piyonları 
olan teröristler milletin ortak 
iradesi sarsılmaz cesareti 
karşısında bir kez daha 
bozguna uğradı” ifadelerini 
kullandı. Demokrasi nöbetin-
deki vatandaşlara seslenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

dünyanın dört bir yanında 
duaları ile ellerinde pankart-
ları ile Türk milletinin yanın-
da yer alanlara, Türkiye’nin 
yanında yer alan dost ülke 
liderlerine teşekkür etti. 
15 Temmuz’un, milletin, 
kökü nerede olursa olsun, 
hangi güce dayanırsa 
dayansın bu millete ve bu 
ülkeye ait olmayanlara 
karşı tarihi bir meydan 
okuması olduğunun altını 

DARBE GİRİŞİMİ
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ADANA

Türkiye’nin bütün şehir meydanlarında 3 hafta boyunca darbecilere karşı halk kararlığını düzenlediği 
demokrasi nöbetleri ile ortaya koydu. 

Aralarında TİM’in de bulunduğu, iş, sanat ve 
siyaset dünyasından önemli isimlerin oluşturduğu 
“Ortak Akıl Platformu” 4 Ağustos gecesi Taksim 
Meydanı’ndaki Demokrasi Nöbeti’ne katıldı.

çizen Erdoğan “15 Temmuz 
gecesi sokaklarda Sünni-
Alevi, Türk-Kürt, Çerkez-
Roman yoktu, o gece 
meydanlarda sağcı-solcu, 
zengin-fakir, iktidar-muha-
lefet yoktu, 15 Temmuz’da 
tıpkı Çanakkale’de İstiklal 
Harbimizde olduğu gibi 
tek bilek tek yürek olmuş 
iradesini bir avuç darbeciye 
çiğnetmeyen büyük Türk 
milleti vardı, Türkiye vardı” 
dedi.

Ünlü isimler 
“Memleketim” 
şarkısını söyledi
Aralarında TİM’in de 
bulunduğu, iş, sanat ve 
siyaset dünyasından 
önemli isimlerin oluşturdu-
ğu “Ortak Akıl Platformu” 
4 Ağustos gecesi Taksim 
Meydanı’ndaki Demokrasi 
Nöbeti’ne katıldı. TİM 
Başkanı Büyükekşi’nin de 
eşlik ettiği gecede hep birlik-
te “Memleketim” şarkısı ses-
lendirildi. 203 sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla olu-
şan “Ortak Akıl Platformu”, 
ellerinde Türk bayrakları, 
demokrasi şehitlerinin 
posterleri ve çeşitli döviz-
lerle Taksim Meydanı’nda 
bir araya gelen çok sayıda 
vatandaş, darbe girişimini 
protesto etti. 
Beyoğlu Belediyesi ev sahip-
liğinde düzenlenen etkinlik-
te, konuşmaların ardından 

AK Parti İstanbul milletve-
killeri Ravza Kavakçı ve 
Ali Sarıkaya, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Türk 
Hava Yolları (THY) Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker 
Aycı, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, iş adamları Ferit 
Şahenk ve Ethem Sancak, 
avukat Kezban Hatemi, 
yazar İskender Pala, eski 
milli basketbolcu İbrahim 
Kutluay, sanatçılar Zerrin 
Özer, Muazzez Ersoy, 
Hande Yener, Doğuş, Linet 
ve İzzet Yıldızhan’ın da ara-
larında olduğu iş, sanat ve 
siyaset dünyasından isimler, 

“Memleketim” şarkısını 
söyledi.
Gecede yer alan 
Saraybosna Kantonu 
Başbakanı Elmedin 
Konakovic, darbe girişimi 
sırasında şehit olanlara 
saygı amacıyla Türkiye’ye 
geldiklerini belirterek, 
“Onlara, bütün meydanlar-
daki dostlarımızla birlikte 
dua etmek için geldik” dedi.

Milyonlar Yenikapı’da 
bir araya geldi
Yaşanan darbe girişimi-
nin ardından haftalarca 
meydanlarda demokrasi 
nöbeti tutan halk geçtiğimiz 

7 Ağustos’da Yenikapı’da 
buluştu. Milyonları bir 
araya getiren Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi’nde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihinde 
ilk defa Cumhurbaşkanı, 
Meclis Başkanı, 
Genelkurmay Başkanı ve 
siyasi parti liderleri aynı 
mitingde bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım 
kalabalığa “16 Mayıs 
1919’da Mustafa Kemal 
Bandırma Vapuru ile 
İstanbul’dan ayrılırken ne 
kadar umutluysa milletimiz 
bugün o kadar umutludur. 
6 Ekim 1923’te geldikleri 
gibi giden düşmanın ar-
kasından ne kadar coşku-
luysa bugün de o kadar 
coşkuludur” diye seslendi. 
Mitingde parti liderlerin-
den sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan kürsüde hal-
ka seslendi. Erdoğan, 
“Çanakkale’de hangi 
iradeyle kanını akıttıysa, 
15 Temmuz’da da aynı ira-
deyle FETÖ’yü, darbecileri 
geri püskürttük. 15 Temmuz 
dostlarımıza bu ülkenin 
sadece diplomatik saldırıla-
ra değil, askeri sabotajlara 
karşı da güçlü olduğunu, 
rayından çıkmayacağını 
göstermiştir” dedi.
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60 İHRACATÇI BİRLİĞİ 
DEMOKRASİ İÇİN BİR ARADA

TSK’da emir-komuta 
zinciri dışındaki 
FETÖ’ye bağlı bir 

grup tarafından 15 
Temmuz gecesi yapılan 
askerî kalkışma milletimiz 
sayesinde engellendi, 
vatandaş tanklara karşı 
koydu. Devletin tüm kurum-
ları, siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları birlikte 
müthiş bir operasyonla dar-
be girişimini önledi. Halk 
Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı üze-
rine meydanlarda darbe 
girişimine karşı demokrasi 
nöbetine çıktı. 

Türkiye’nin geleceği 
daha da aydınlık
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin ev sahipli-
ğinde ve TİM’e bağlı 60 
İhracatçı Birlik Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, darbe girişimi-
ni ve FETÖ’yü lanetleyen 
ihracatçılar, belirledikleri 7 
maddelik yol haritasını da 
paylaştı. 
65 bin ihracatçının her 
şeye 14 Temmuz’da kaldığı 
yerden ama daha fazla 
gayretle devam ettikle-
rini söyleyen Büyükekşi, 

TİM ve 65 bin ihracatçının bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri, millet iradesine yönelik 
yapılan darbe girişimine karşı ortak tavır sergiledi. TİM’e bağlı 60 İhracatçı Birlik 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenledikleri bir toplantıyla, darbe girişimini 
ve FETÖ’yü lanetleyerek, belirledikleri 7 maddelik yol haritasını da paylaştı.

“Milletimizin sağladığı 
birlik ve beraberlik kendisini 
ekonomide de, ihracatta 
da gösterecektir. İş dünya-
sı ileriye bakarak yoluna 
sağlam adımlarla devam 
edecektir. İhracatçılarımız 
yurtdışındaki alıcılarına 
siparişlerini hiçbir şey olma-
mış gibi zamanında teslim 
edecektir. Geçen haftaya 
göre ihracatımız ilk 3 günde 
yüzde 33 artış göstermiştir” 
dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti “Önümüzdeki 
dönemde yine en önemli 
ticaret partnerimiz olan AB 
ile ikili siyasi ve ticari ilişki-

lerimizin aynı şekilde devam 
edecektir.” Standard&Poors 
tarafından yapılan not 
indiriminin zamanlamasını 
doğru bulmadığını belirten 
Büyükekşi, hükümetimiz 
tarafından atılacak adımla-
rın beklenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 3 Ay süre ile 
ilan edilen Olağan Üstü 
Hal için de konuşan TİM 
Başkanı “Bu karar, demok-
ratik bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 
istikrarın ve güvenliğin hızlı 
bir şekilde yeniden tesis 
edilmesi adına alınmıştır. 
Benzer bir karar 8 aydır 

DARBE GİRİŞİMİ
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Fransa’da uygulanmıştır, 6 
ay da uzatılmıştır” dedi ve  
ekonominin dinamiklerinde 
normal işleyişi bozacak her-
hangi bir değişim yaşanma-
yacağına olan inançlarının 
tam olduğunu belirtti. 

Artık tek yürek bir 
Türkiye’yiz 
TİM öncülüğünde toplanan 
60 ihracatçı birliğinin açık-
ladığı ortak bildiri şöyle: 
“15 Temmuz Cuma gecesi 
terörist girişim ülkemizin 
birliği ve beraberliğine, 
insanımızın canına kastet-
miştir. Bu girişim, darbe adı 
altında onursuz, haysiyetsiz, 
milliyetsiz, insanlık değerle-
rinden yoksun bir terör eyle-
midir. Bu girişim Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük toplu 
ihanetidir. Bizler, o uğur-
suz gece, o ihanete ve en 
acı tablolarına milletçe 
şahit olduk. Fakat onlar 
da şahit oldular ki: M. 
Âkif’in dediği gibi; “Toplu 
vurdukça yürekler, onu top 
sindiremez.” Sindiremedi 
de. Bunu, hep birlikte bir 
daha yaşadık: Çünkü bu 
cennet vatan söz konusu 

olunca, bu millet, derhal tek 
yürek olabilen muhteşem bir 
millet! Bütün dünya, bir kez 
daha gördü ki; bu millet, 
işgaller karşısında bağrının 
her kalesine «geçilmez» 
yazdıran bir millet! Bugün 
burada sizlerin karşısında 
65 bin ihracatçının temsilci-
si olan İhracatçı Birliklerimiz 
ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi olarak bulunuyoruz. 
Bizler milletin iradesinden 
başka bir irade tanımıyoruz. 
Anti demokratik her türlü 
girişimin karşısında dimdik 
durmaya devam edeceğiz. 
Cunta heveslilerini lanetliyo-
ruz. 65 bin ihracatçı olarak; 
1. Demokrasinin bekçileri 
olan milletimizle gurur duyu-
yoruz. Milletimiz ilk defa de-
mokrasi için bu kadar büyük 
bir bedel ödedi. Bu vatan 
uğruna, hayatını kaybeden 
demokrasi şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabırlar diliyoruz. 
2. Halkımızı demok-
rasiye sahip çıkmaya 
davet ettikleri için Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve 
Başbakanımıza; milleti-
mizin iradesini, onurunu, 

namusunu simgeleyen Gazi 
Meclisimizde nöbet tutan 
bütün Milletvekillerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz. 
3. AK Parti, CHP, MHP, 
HDP gibi tüm siyasi partileri-
mize demokrasiyi sahiplen-
miş olmalarından ve ortaya 
koydukları ortak tutumdan 
ötürü teşekkür ediyoruz. 
4. Bu darbeci terörist girişim 
aynı zamanda Türk Silahlı 
Kuvvetlerine yapılmış bir 
ihanettir. Üzerindeki ünifor-
manın arkasına gizlenen 
hainlerle, şerefli Türk askeri 
birbirine karıştırılmamalıdır. 
TSK’nın onurlu mensuplarına 
ve kahraman polislerimize 
büyük minnet duyuyoruz. 
5. Bu girişime karşı tüm hal-
kımızı bilgilendirerek onurlu 
duruşunu koruyan medya-
mıza da teşekkür ediyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ve Başbakanımızın sesini 
yüce milletimize duyurarak 
bu hain girişime karşı çok 
önemli bir misyon üstlendi-
ler. 
6. Bu girişime karşı anında 
tepki veren, tek bir ağızdan 
demokrasi diye bizle birlikte 
haykıran bütün Sivil Toplum 

Kuruluşlarına da ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Öldürücü 
mikroplardan temizlenen bir 
devlet vücudu için artık şifa 
vaktidir. Yeni günler, artık 
daha sıhhatli ve sağlamlık 
içinde gelecektir. Tehlikeli 
bir işgal ve imhayı püs-
kürtmenin ardından artık 
daha kuvvetli bir demokrasi 
yürüyüşü her alanda kendini 
gösterecektir. Bu canlılık 
ekonomide de kendini daha 
güçlü hissettirecektir.

Milim sapmadan; daha 
fazla gayretle 
Hükümetimiz, Merkez 
Bankası ve ilgili kuruluşlar 
tarafından finansal istikrarı 
sağlamaya yönelik bütün 
tedbirler alınmıştır. IMF, bu 
tedbirlerin alınmasını takdir-
le karşıladığını açıklamıştır. 
Benzer açıklamaları, Dünya 
Bankası ve OECD gibi 
uluslararası kuruluşlardan 
da bekliyoruz. Milletimizin 
sağladığı birlik ve bera-
berlik kendisini ekonomide 
de, ihracatta da göstere-
cektir. İş dünyası ileriye 
bakarak yoluna sağlam 
adımlarla devam edecektir. 
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gulanmıştır. Ayrıca, ekono-
minin dinamiklerinde normal 
işleyişi bozacak herhangi 
bir değişim yaşanmayaca-
ğına olan inancımız tamdır. 
Hayat tüm fonksiyonları 
ile normale dönmüştür. 
Türkiye Cumhuriyeti ve ona 
sevdalı Türk İhracatçıları 
bugün kimin yanlarında, 
kimin karşılarında olduğunu 
asla unutmayacaktır. 15 
Temmuzda yaşadığımız ka-
ranlık gecenin sonrasındaki 
gündüzler, diğer günlerden 
daha parlak doğmuştur. 
Çünkü; Artık ayaklarımıza 
gizli gizli sürekli takılan 
hain ve zalim engelleri çiğ-
nedik. Gözlerimizin önüne 

gizlice indirilen ve bizi kör 
etmeye çalışan hain ve 
zalim perdeleri yırtıp attık. 
İçimizdeki engin enerjiyi sin-
sice tüketmeye çalışan hain 
ve zalim virüsleri bertaraf 
ettik. Kısacası 15 Temmuzla 
birlikte; “Ey yiğidim, her 
engeli aşasın, Milleti yaşat 
ki, devlet yaşasın!” (Seyrî) 
düsturuyla şanlı tarihimi-
ze bir şeref sayfası daha 
ekledik. Milletçe doğrulduk. 
Millî iradenin ölümsüz bir 
destanını daha yazdık. 
Âdeta yeniden dirildik. 
Cumhurbaşkanımızın, baş-
komutanımızın vurguladığı 
şekilde; Artık daha biriz, 
daha diriyiz, daha iriyiz. 
Çünkü; artık tek yürek bir 
Türkiye’yiz, ve kesinlikle 
hamasi bir ağızla değil, en 
gerçekçi bir ifadeyle; artık 
gelecek için daha umutlu-
yuz!”

Karanlıktan aydınlığa: 
15 Temmuz 
TİM, ASKON, DEİK, Deniz 
Ticaret Odası, İstanbul 
Sanayi Odası, İstanbul 
Ticaret Borsası, İstanbul 
Ticaret Odası, MÜSİAD, 
TAMPF, TÜMSİAD ve 
YASED ‘den oluşan 
Sivil Toplum Kuruluşları 

“Demokrasimize ve milletimize 
karşı gerçekleştirilen hain 
saldırılara karşılık olarak, 
bıkmadan, usanmadan 
üretmeye, istihdam sağlamaya, 
ülke sanayisini ileriye taşımaya 
mecburuz. Bu da ancak birlik 
beraberlik içinde çalışarak ve 
demokratik kurumlara sahip 
çıkarak başarılacak.” 

“İş dünyası olarak milli iradenin 
önüne geçebilecek her türlü 
girişime karşı olduğumuz gibi 
darbelere de şiddetle karşı 
olduğumuzu beyan ediyor ve 
ülkemizin kurucusu ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmak için var 
gücümüzle çalışacağız.” 

“Darbe girişimine karşı 
79 milyon insan, tarihi bir 
dayanışma göstererek 
demokrasiye sahip çıktı. 
Darbe girişimi Türkiye’nin 
güçlenmesine yapılmış bir 
saldırıdır. Nefretle kınıyorum. 
Hükümetimizin darbecilere 
karşı verdiği mücadeleyi 
sonuna kadar destekliyorum.” 

“İhracatçılar olarak demokratik 
düzene yapılan her türlü 
eylemin karşısında Türkiye 
hükümeti ile beraber omuz 
omuza durmaya devam 
edeceğiz. Halkımızın milli 
iradesine kasteden oluşumlar 
hiçbir zaman başarılı 
olmayacaklardır, öyle de 
olmuştur.”

İhracatçılarımız yurtdışın-
daki alıcılarına siparişlerini 
hiçbir şey olmamış gibi 
zamanında teslim edecek-
tir. Geçen haftaya göre 
ihracatımız ilk 3 günde 
yüzde 33 artış göstermiştir. 
Önümüzdeki dönemde yine 
en önemli ticaret partneri-
miz olan AB ile ikili siyasi 
ve ticari ilişkilerimizin aynı 
şekilde devam edecektir. 
Zaman, bizler için daha 
fazla çalışma, daha fazla 
üretme, daha fazla ihracat 
zamanıdır. 
Son olarak şunları söylemek 
isteriz: Standard and Poors 
tarafından yapılan not 
indirimini de zamanlama-

sını da doğru bulmuyoruz. 
Hükümetimiz tarafından 
ekonomik anlamda atılacak 
adımların beklenmesi gere-
kirdi. Ülkemizde 3 ay süre 
ile Olağan Üstü Hal ilan 
edilmiştir. Bu karar, demok-
ratik bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 
istikrarın ve güvenliğin hızlı 
bir şekilde yeniden tesis 
edilmesi adına alınmıştır. 
Benzer bir karar 8 aydır 
Fransa’da uygulanmıştır, 6 
ay da uzatılmıştır. Bu süre 
zarfında hukukun üstünlüğü-
nün ve demokratik hak ve 
özgürlüklerin devam edece-
ği Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından altı çizilerek vur-

DARBE GİRİŞİMİ

Zekİ kıvanç
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 

İhracatçıları Birliği Başkanı

alİ kavak
Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze 

İhracatçıları Birliği Başkanı

BÜlenT aYMen
Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman 

Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı

MahMuT arslan
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 

ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı
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Demokrasiye ve Milli 
İradeye Darbe Girişimine 
karşı ortak basın bildirisi 
yayınladı. Ülkemiz, 15 
Temmuz Cuma gecesi önce 
karanlığı; ortaya konan 
büyük inanç ile de aydınlığı 
yaşadı. Artık 15 Temmuz, 
öznesi millet olan demokra-
sinin kazandığı bir gündür. 
Bu gün, yalnızca Türkiye’nin 
değil, dünyanın tarihine ge-
çecek Milli İrade günüdür. 
Ülkemizin büyük demokrasi 
yürüyüşüne saldırısında, 
millet ile iradesi arasındaki 
köprüye atılan her bomba, 
sıkılan her kurşun, aslında 
bunu yapanların karanlık 
planlarının aydınlığa çıkma-

sını sağladı. Ülkemizdeki 
iş dünyasının temsilcileri 
olarak, demokrasimizin 
derinleşmesi ve ekonomimi-
zin güçlenmesinin sivil bir 
yönetimle mümkün olduğu-
nun bilinci ile demokrasi dışı 
güçlerin müdahalelerinin en 
başta ekonomimize büyük 
zarar vereceğini, tüm biri-
kimlerimizi heba edeceğini 
biliyoruz. Seçilmiş hükümeti 
yıkmaya yönelik teşeb-

büsler demokrasimizi ve 
ekonomimizi katledecektir. 
Anti demokratik her türlü 
girişimin karşısında kararlı-
lıkla duruyoruz. Darbecileri 
lanetliyor, hükümetimizi 
destekliyor ve milletimizin 
iradesinden başka bir irade 
tanımıyoruz. Bu hain girişi-
min çökertilmesinin orta ve 
uzun vadede ülkemiz eko-
nomisine olumlu yansımala-
rının olacağı kanaatindeyiz. 

Çünkü iş dünyası huzur, 
güven ve istikrar ister. 
Yaşananlar, tüm bu bileşen-
leri perçinlemiştir. İstikrarın 
sadece hükümetle olmaya-
cağını söyleyenlere, siyasi 
risk olduğunu söyleyenlere, 
her görüşten milletin istikrarı 
cevap vermiştir. Güçlü millet 
iradesi her türlü zorlukla baş 
edebileceğimizi, ülkemizin 
uluslararası arenada da 
siyasi ve ekonomik gücünün 
kat be kat artacağını ortaya 
koymuştur. Başbakanımızın 
açıklamalarında söylediği 
gibi ekonomimizin temelleri 
sağlamdır ve hükümetimiz 
ile Merkez Bankası ve 
ilgili kuruluşlar da gereken 

“Darbeleri acı bir şekilde 
tecrübe etmiş millettimiz, 
bir daha asla bu felaketlere 
geçit vermeyeceğini 15 
Temmuz gecesi ortaya koydu. 
Demokrasiye ve milli iradeye 
sahip çıkan milletimiz, bizlere 
daha aydınlık bir geleceğin 
yolunu çizdi. Daha çok 
çalışmaya devam edeceğiz.”

“Milletimiz demokrasiye sahip 
çıkmanın eşsiz bir örneğini 
darbeye karşı canı pahasına 
durarak gösterdi. Bu olayda 
göstermiştir ki güçlü millet 
iradesi her türlü zorlukla baş 
edebilir. Türkiye’nin uluslar 
arası arenada siyasi ve 
ekonomik olarak gücünün daha 
da artacağını aşikar.” 

“Bu musibet bir kez daha 
göstermiştir ki; küçük bir hain 
azınlık dışında tüm halkımız, 
cumhuriyet ve demokrasinin 
tarafındadır. Şimdi görevimiz, 
devletimiz ve milletimizle bir 
bütün olarak, üretmeye ve 
çalışmaya devam etmektir. 
Bunun bilinciyle durmaksızın 
çalışmaya devam edeceğiz.”

“Milli İradeyi korurken şehit 
düşen vatandaşlarımıza 
ve güvenlik görevlilerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. Darbe girişimi 
göstermiştir ki Türkiye birlik ve 
beraberlik ile hareket ettiğinde 
çözemeyeceği hiçbir sorun 
yoktur. Bu ülkenin sanayicileri 
olarak gelecekten umutluyuz.”

Aralarında birçok sivil toplum örgütünün 
bulunduğu bir heyet, 15 Temmuz gecesi 
bombalanan Gazi Meclis’i ziyaret etti.

aDnan ersOY uluBaŞ
Akdeniz Demir ve Demir Dışı 

Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı

alİ uğur aTeŞ
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

haYrİ uğur
Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği Başkanı 

alİ Can YaManYılMaZ
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı 
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tedbirleri almıştır. Türkiye, 
global krizlere karşı ayakta 
durmayı başaran, G20 
üyesi ve AB adayı, serbest 
piyasa ekonomisini ve çok 
partili siyasi sistemi içsel-
leştirmiş güçlü bir ülkedir. 
İlk refleks olarak olumsuz 
etkiler hissetsek de ülkemi-
zin güçlü imajı, kısa sürede 
hem iç pazarda hem de dış 
pazarlarda bu olumsuzlukla-
rı bertaraf edecektir. Keza, 
kamuoyunun da izlediği 
gibi bütün piyasalar süratle 
normal seyrine ulaşmıştır. 
Bundan sonra da bizler 
daha çok çalışarak ve ürete-
rek ekonomimizi büyütmeye 
devam edeceğiz. Şimdi, 
paralel terör örgütü darbe-
cilerinin hukukla yüzleşme 
ve milletin derin hafızasında 
mahkûm olma zamanı-
dır. Bu ihanet tezgahını 
tasarlayan hainlerin hukuk 
çerçevesinde yargılanarak, 
en ağır ve caydırıcı cezaları 
almasını bekliyoruz.

Darbe literatürden 
kalksın 
Artık darbe kelimesinin 
literatürden kalkmasını isti-
yoruz. Gün birlik günüdür. 
Demokrasimize sahip çıkan 
necip milletimize, halkımı-
za kararlılığı ile cesaret 
veren Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
ve Sayın Başbakanımız 
ile hükümetimize, darbe 
girişimine destek vermeyen 

ve karşı mücadele eden 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarımıza, polisimize 
ve güvenlik güçlerimize, 
darbeye kalkışanlara bir 
ağızdan karşı çıkan parti 
liderleri ile STK’larımızın 
sağduyulu açıklamalarına 
ve basınımızın darbe karşıtı 
tutumuna sonsuz teşekkür 
ediyoruz. Bizler de iş 
dünyası olarak, üretmeye ve 
demokrasi nöbeti tutmaya 
devam edeceğiz.” 

AKİB, Türkiye için 
çalışmaya devam 
ediyor 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı 
Zeki Kıvanç’da yaptığı 
bir açıklama ile darbe 
girişimini darbe girişimini 
şiddet ve öfkeyle kınadı-
ğını belirterek, “İktidarı, 
muhalefeti, işçisi işvereni, 
esnafı, sanayicisi, polisi, 
askeri tüm halkıyla darbe 
girişimine karşı duran ve 
başarısızlığa uğratarak 
yeni bir destan yazan bu 
milletin bir ferdi olmaktan 
büyük gurur duyuyorum” 
dedi. Hain darbe girişimi-
nin ülke refahını, özgürlüğü-
nü ve demokrasisini hedef 
aldığını vurgulayan Kıvanç, 
“Allaha Şükür ki darbe 
girişimi başarılı olamamıştır. 
15 Temmuz gecesi, devlet 
ve milletimizin demokrasiye 
olan inancı, darbe karşıtlığı 
açık şekilde gösterilmiştir” 

TİM, ASKON, DEİK, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Odası, MÜSİAD, TAMPF, 
TÜMSİAD ve YASED’den oluşan Sivil Toplum Kuruluşları Demokrasiye ve Milli İradeye Darbe Girişimine karşı ortak basın bildirisi 
yayınladı. 

İHRACATÇILAR İÇİN SORUN VE 
DESTEK MASASI KURULDU
15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik 
gerçekleşen terörist darbe girişiminin 
ihracatçı firmalara doğrudan ya da dolaylı 
verdiği hasarı onarmak ve ihracatçıların 
ekonomik faaliyetlerine daha da hız vermek 
üzere TİM ve ihracatçı birlikleri ihracatçılara 
destek masası kurdu. İhracatçılar hain 
saldırıdan kaynaklanan sorunlarını çözmek 
üzere 7 gün 24saat destek@tim.org.tr 
adresine ulaşabiliyor. İhracatçılar için ayrıca 
yurt dışındaki müşterilerine gönderilmek 
üzere Türkiye'de 14 Temmuz günü var olan 
ekonomik ortama aynen devam edildiği, 
Türkiye'de üretilen mal tedariki hizmeti ve 
kalitesinde en ufak bir aksama olmadığını, 
geleceğe daha da umutlu bakıldığını ifade 
eden bir mektup da hazırlandı.

dedi. Kıvanç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Vatanı 
kurtarmak, gençlerimize ve 
çocuklarımıza daha güzel 
bir ülke bırakabilmek için 
o gece Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla bir 
an bile tereddüt etmeden 
sokaklara çıkan vatandaş-
larımız Dünya’da emsali az 
görülecek bir kahramanlık 
destanı yazmışlardır. Bu yol-
da can veren şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, aileleri-
ne başsağlığı diliyorum. 
Yaralanan Gazilerimize de 
acil şifalar diliyorum.”Zeki 

Kıvanç, demokrasimize ve 
milletimize karşı gerçekleşti-
rilen hain saldırılara karşılık 
olarak, bıkmadan, usan-
madan üretmeye, istihdam 
sağlamaya, ülke sanayisini 
ileriye taşımaya mecbur 
olduklarını, bunun da ancak 
birlik beraberlik içinde 
çalışarak ve demokratik 
kurumlara sahip çıkarak ba-
şarılacağını söyledi.  Ülke 
olarak bu zorlu sürecin en 
kısa sürede atlatılması ge-
rektiğine işaret eden Kıvanç, 
öncelikle geçmişte yaşanılan 
ayrışma nedenlerinin bir 
kenara bırakılıp, devletin 

DARBE GİRİŞİMİ
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7 MADDELİK EYLEM PLANI

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı 
Birlikleri'nin 7 maddelik yol haritası: 
1. 16 Temmuz'da Panama ve Guatemala'ya 
ticaret heyetimiz gönderilmiştir. Yakın 
zamanda açmayı planladığımız Türk Ticaret 
Merkezleri ile ilgili çalışmalara ara vermeden 
devam edilecektir. 
2. Dün İhracatçı Birliklerimiz aracılığıyla 
65 bin ihracatçımıza örnek bir mektup 
gönderilmiştir. İhracatçılarımız bu mektupları 
yurtdışındaki alıcılarına iletmeye başlamıştır. 
Bu mektupta, Türkiye ekonomisinin tüm 
kurumlarıyla her zamanki gibi hatta daha 
etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiği, 
ekonomimizde hiçbir şeyin 14 Temmuz'dan 
farklı olmadığı vurgulanmıştır. 
3. Türkiye'deki tüm yabancı misyon şeflerine 
de durumu anlatan bir mektup hazırlanmıştır. 
Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ne kadar 
önemli olduğunu vurgulayan bu mektuplar, bu 
hafta içinde herkese ulaştırılacaktır. 
4. Duruşumuzu dünyadaki iş çevrelerine 
duyurabilmek için yurtdışındaki muhatap 
STK'lara da aynı şekilde bir mektup 
hazırlanmıştır. 
5. Tüm dünyaya ulaşan yabancı yazılı ve 
görsel medya kuruluşlarına da yine bu hafta 
içerisinde birer mektup bugün gönderilmiştir. 
6. TİM'in yabancı yayını olarak 6 yıldır her ay 
yayınlanarak yüzbinlerce kişiye ulaşan Turkish 
Perspective dergisi, özel bir sayı yayımlayarak 
sesimizi tüm dünyaya duyuracaktır. 
7. Yakın zamanda ülkemizdeki bütün 
büyükelçileri davet edeceğimiz bir 
organizasyonun hazırlıklarına da başlanmıştır.

devamı için birlik içinde 
hareket edilmesinin zorunlu 
olduğunu vurguladı.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ali Kavak, demokrasiye 
yönelik yapılan hiçbir 
müdahaleyi kabul etmele-
rinin mümkün olmadığını 
belirterek sözlerine şöyle 
devam etti: “Bundan önceki 
darbelerden de bilindiği 
üzere bu ve benzeri girişim-
ler, ekonomi ve kalkınma 
başta olmak üzere sosyal, 
siyasal ve diğer bütün alan-
larda hayatı felç etmekle 
kalmıyor demokrasiye, 
insan hak özgürlüklerine ve 
halkın iradesine de ipotek 
koymakta. Bizler iş dünyası 
olarak milli iradenin önüne 
geçebilecek her türlü giri-
şime karşı olduğumuz gibi 
darbelere de şiddetle karşı 
olduğumuzu beyan edi-
yor ve ülkemizin kurucusu 
ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği muasır 
medeniyetler seviyesine 
ulaşmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizi karanlık günlere 
çekmek isteyen bu ve benze-
ri grupları da bir kez daha 
şiddetle lanetliyorum.” 
Akdeniz Mobilya Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği (AKAMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent 
Aymen de yaptığı açıklama-
da, darbe girişiminin Türk 
demokrasisine ve Türk hal-
kına, milli iradeye ve milli 
irade tarafından demokratik 

seçimle iş başına getirilmiş 
meşru hükümetine karşı ve 
demokratik düzene kast 
eden bir eylem ve sırta sap-
lanmaya çalışılan hançer 
olduğunu belirtti. Aymen, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İhracatçılar olarak meşru 
hükümete ve demokratik 
düzene yapılan her türlü 
eylemin karşısında Türkiye 
hükümeti ile beraber omuz 
omuza durmaya devam 
edeceğiz. Demokrasinin 
gereği milli iradenin temsil 
ettiği hükümetimiz ve Türk 
halkının yanındayız. Çünkü 
biz halkız ve halkımızın milli 
iradesine kasteden oluşum-
lar hiçbir zaman başarılı 
olmayacaklardır, öyle de 
olmuştur.”

“15 Temmuz 
Demokrasi Bayramı”
Akdeniz Hububat, Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut 
Arslan, darbe girişimine 
karşı 79 milyon insanın tarihi 
bir dayanışma göstererek 
demokrasiye sahip çıktı-
ğını belirtti “15 Temmuz 
Demokrasi Bayramı” günün-
de oluşan birliktelik ruhumu-
zun ve kararlılığın gelecek 
dönemlere de taşınmasını 
temenni ediyorum. Olaylar 
sırasında şehit olan güven-
lik güçlerimiz başta olmak 
üzere hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara ise acil 
şifalar dilerim” dedi.



DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKAN DEVLETİMİZE
VE MİLLETİMİZE MİNNETTARIZ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak, 15 Temmuz 2016 akşamı ülke demokrasisine 
yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. 
Tarihimize kara bir leke olarak geçecek, milletimizin iradesine ve demokrasimize 
yönelik bu saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz.

Türkiye milleti ve devleti ile birlik ve beraberlik sergileyerek, bu elim durumun 
da üstesinden gelmiştir. Halkımızın, emniyet ve kolluk birimlerimizin, demokrasi 
ve seçilmiş hükümetini darbe yanlılarına karşı cesurca savunması, ülkemizde 
artık böyle girişimlere yer olmadığını ve bu tür girişimlerin başarısızlığa mahkûm 
olduğunu gözler önüne sermiştir.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma ve bölmeye yönelik planları boşa 
çıkaran, demokrasisine sahip çıkan devletimize ve milletimize minnettarız.
Ülkemiz ve milletimiz, milli birlik ve beraberliğini yok etmeye yönelik 
gerçekleştirilen girişimlere karşı kararlı mücadelesine devam edecektir. Ülke olarak 
birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatacak ve eskisinden çok daha güçlü 
olarak ilerlemeye devam edeceğiz.

Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete karşı girişilen bu kanunsuz girişimin 
karşısında olduğumuzu, seçimle gelmiş bir Hükümet dışında hiçbir iradeyi 
tanımadığımızı, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ve demokrasi 
karşıtı tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri olarak açık ve net şekilde bir kez daha dile getiriyoruz.

Bu düşünceler ile ülkemizin geleceğine yönelik bu tehdidi bertaraf ederken şehit 
düşen canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor ve tüm 
ulusumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Zeki KIVANÇ - Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

Mahmut ARSLAN - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh.ve Mam.İhr. Bir. Bşk.

Ali Can YAMANYILMAZ - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhr. Bir. Bşk.

Adnan Ersoy ULUBAŞ - Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Bir. Bşk.

Ali KAVAK - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhr. Bir. Bşk.

A.Uğur ATEŞ - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhr. Bir. Bşk.

M.Bülent AYMEN - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhr. Bir. Bşk.

Hayri UĞUR - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhr. Bir. Bşk.

AKİB BAŞKANLAR KURULU
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BULUŞMA

İHRACATIN ADIMLARI 
ARTIK DAHA SAĞLAM 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
ihracatçılar ile istişare toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ihracatçılardan yurtdışındaki muhataplarına darbe girişiminin gerçek yüzünü 
anlatmalarını istedi. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, 10 Ağustos 
Salı günü TİM üyeleriyle 
istişare toplantısında bir 
araya geldi. İş dünyasıyla 
sık sık bir araya gelmeye 
özen gösterdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“TİM’in geçmişine bak-
tığımızda gelen cumhur-
başkanı ve başbakanlar 
ne kadar sık bir araya 

geliyordu bilemem. Ben 
TİM’le de, TOBB’la da 
bir arada olmaya özen 
gösterdim. Bu ülkeyi biz 
beraber ayağa kaldıra-
caktık. İş dünyası diri ve 
güçlü olmazsa, ülkemizin 
de diri olması mümkün 
değildir” dedi. Bugünün, 
10 Ağustos 2014 tarihinde 
yapılan ve Türkiye tari-
hinde ilk defa doğrudan 
milletin oyuyla gerçekleş-
tirilen Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin 2’nci yıl dönümü 

olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu vesileyle, bir kez daha 
tüm milletime, cumhur ile 
başkanını aracısız ola-
rak sandıkta buluşturan 
bu seçime gösterdikleri 
teveccüh için teşekkür 
ediyorum. 10 Ağustos 
2014 tarihinde yüzde 
52’lik bir oy oranıyla, 
şahsımı Cumhurbaşkanlığı 
görevine layık gören tüm 
kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Türkiye’yi en iyi 
şekilde yönetmenin 
mücadelesini 
veriyoruz
Tüm milletin Cumhurbaşkanı 
olarak, Türkiye’yi en iyi 
şekilde yönetmenin ve temsil 
etmenin mücadelesini verdi-
ğini ve anayasanın verdiği 
yetkileri, ülkenin ve milletin 
çıkarları doğrultusunda 
sonuna kadar kullanmak-
tan çekinmediğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gerektiğinde Bakanlar 
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Kurulu’nu topladığını, gerek-
tiğinde ise 7 Haziran sonra-
sında olduğu gibi seçimlerin 
yenilenmesi kararını alarak 
seçim hükümeti kurduğunu 
söyledi. Hiçbir zaman ‘Kim, 
ne der’ diye düşünmeyip 
sadece ülkenin ve milletin 
çıkarlarını gözettiğini, 
doğru olduğunu düşündüğü 
her konuda sonuna kadar 
mücadele ettiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Başbakanlığım döneminde, 
17-25 Aralık darbe girişimi 
karşısında gösterdiğim net 
duruşun önemi, ancak 15 
Temmuz silahlı darbeye 
teşebbüs edenlerle geldiği-
miz noktada anlaşıldı. O 
ana kadar maalesef birçok 
eş dost ahbap bile bizleri 

anlamıyordu, anlamamıştı. 
Ama ne zaman ki bu olay 
gerçekleşti, 15 Temmuz’da 
bu olay ortaya çıktı, şimdi 
birçok kesim anladığını 
ortaya koymaya başladı” 
diye konuştu.

Rusya ile sorunlar 
aşılıyor 
Yaşanan her ciddi soru-
nu, her önemli hadiseyi, 
işadamları, özellikle de ‘yol 
arkadaşı’ olarak gördüğü 
ihracatçılarla paylaştığını 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, onlardan gelen 
hiçbir talebi geri çevirme-
den kendileriyle bir arada 
olmaya özen gösterdiğini 
hatırlattı ve “Çünkü bu 
ülkeyi biz beraber ayağa 
kaldıracaktık, buna ina-
nıyordum. İş dünyası bir 
olmazsa, güçlü olmazsa 
ülkemizin de diri olması 
mümkün değildi. Bugün de 
son gelişmeleri yine sizlerle 
değerlendirelim, dertleşelim, 
hasbıhal edelim istiyorum” 
ifadelerini kullandı. Zira 9 
Ağustos’ta 9 aylık aradan 
ve birçok girişimden sonra 
Rusya Federasyonu ziyareti-
nin gerçekleştiğine ve orada 
Rus ve Türk işadamlarından 
oluşan dar kapsamlı bir top-
lantı yaptıklarına değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rusya ile olan ekonomik iliş-
kilerdeki sorunların süratle 
giderilip en kısa zamanda 
bunu aşma fırsatını bulacak-
larını söyledi.

Bu millet ürkek, 
korkak ve kaçak bir 
millet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye tarihinin en alçak, 
en hain, en sinsi darbe 
girişimine, asker elbisesi 
giymiş teröristlerin saldırısı-
na ve bir işgal teşebbüsüne 
maruz kalınan 15 Temmuz 
hadisesi dolayısıyla birlikte 
olduklarına işaret ederek, 
“15 Temmuz nasıl karanlık 
bir gece olarak başladıysa, 
16 Temmuz sabahı da, 

istiklalimize ve istikbalimize 
dair ümitlerimizi tazelediği-
miz aydınlık bir gün olarak 
doğdu” dedi ve şunları ek-
ledi: “Milletimiz, kadınıyla, 
erkeğiyle, çocuğuyla, yaş-
lısıyla, her siyasi görüşten, 
her meşrepten insanıyla 15 
Temmuz gecesi silahların, 
tankların, helikopterlerin, 
uçakların karşısına büyük 
bir inançla ve kararlılıkla 
dikilmiştir. Bu millet büyük 
bir millet, bu millet güçlü 
bir millet… Bu millet ürkek, 
korkak, kaçak bir millet 
değil. Kaçaklar belli. Onlar 
şu anda kaçtılar, biz de 
kovalıyoruz. Bunu da bir 
intikam hırsı ile yapmadığı-
mızı da söyleyeyim. Bunu 
da bir hukuk içinde, adalet 
çerçevesinde yapıyoruz, 
yapacağız. Çünkü biz 
240 şehidimizin 2 bin 195 
gazimizin kanını yerde 
bırakamayız. Bırakırsak 
bunun hesabını veremeyiz. 
Bir millet eğer yöneticisine, 
idarecisine güvenemezse 
o milletin hali ne olur. O 
güvenceyi bizim kendile-
rine vermemiz için bunu 
kovalamamız lazım.” 15 
Temmuz’da şehit olanların 
ailelerini ve gazileri ziyaret 
ettiğinde sorumluluğunun ne 
kadar büyük olduğunu daha 
iyi anladığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz’un hesabı 
hukuk ve adalet çerçevesin-

de kendilerine yakışmaya-
cak bir vurdumduymazlık 
olacağını ifade etti ve “15 
Temmuz gecesi ülkemizde 
Malazgirt’ten Söğüt’e, 
İstanbul’un fethinden 
Çanakkale’ye kadar şanlı 
tarihimiz adeta yeniden 
canlanmış, asırlar öncesinin 
kahramanları milletimizin 
sinesinde can bulmuştur” 
sözlerine yer verdi.

İhracatçıların talepleri 
gündemde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
11-17 Temmuz arasında 
2,1 milyar dolar olan 
ihracatın, 2,7 milyar 
dolara ulaştığını ve İlk 7 
aylık ihracat 80.5 milyar 
dolara ulaştığını aktararak,  
“Çalışacağız, koşturacağız. 
Biz de süreç içinde atacağı-
mız bazı adımları paylaşa-
cağız” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı, şöyle de-
vam etti: “Şu andan itibaren 
tüm bankalarımızın birlik 
ve beraberlik ruhuna uygun 
adımlar atmasını bekliyo-
rum. Ülkemizin üzerinde 
oynanan oyunları beraber 
bozduk. Cumhurbaşkanı 
olarak hepsinin takipçisi 
olacağım. Dünkü Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
yatırım ortamının iyileştir-
mesiyle ilgili ihracatçıların 
yeşil pasaportu olmak üzere 
birçok konu çözüldü. İhracat 
destek konusundaki paketin 

“Darbe girişiminin ertesi günü TİM’in Panama ve Guetemala’ya 
gönderilecek heyetleri iptal etmemesini ben çok önemli 
görüyorum. Çünkü bu hain oyunun en önemli ayaklarından biri de 
ekonomimizin çökertilmesiydi.”

reCep TaYYİp erDOğan
Cumhurbaşkanı



18

de en kısa sürede özellikle 
yasalaşması için hükümetimi-
ze gerekli telkinleri yapmış 
oluyorum.”

TİM’in Panama ve 
Guetemala heyetlerini 
iptal etmemesi çok 
önemli
Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) eliyle Türkiye’yi esir 
etmek; Suriye, Libya, Irak ve 
Afganistan’da yaşanan acı 
görüntüleri burada tekrarla-
mak isteyenlere milletin tarihi 
bir ders verdiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu süreçte, her kesim gibi, iş 
dünyasının, ihracatçıların da 
sağlam bir duruş sergilediği-
ni, millî iradenin ve hüküme-
tin yanında olduklarını ifade 
eden işadamlarının asli gö-

revleri olan üretimi, ihracatı 
aksatmadan sürdürdüklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Darbe girişiminin 
ertesi günü TİM’in Panama 
ve Guetemala’ya gönderile-
cek heyetleri iptal etmeme-
sini ben çok önemli görüyo-
rum. Çünkü bu hain oyunun 
en önemli ayaklarından biri 
de ekonomimizin çökertilme-

siydi; ancak işadamlarının 
kendi gündemlerini takip 
ederek, milletin 11 milyar 
dolar döviz bozdurup piya-
saların dengesinin zedelen-
mesine izin vermeyerek, oy-
nanan oyunu bozdu” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ihracatçılardan iki talebinin 
olduğunu belirtti ve bu tale-
bini şu sözlerle dillendirdi: 
“Birincisi, yurtdışındaki tüm 
muhataplarınıza bu darbe 
girişiminin gerçek yüzünü, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
sadece ülkemiz için değil, 
tüm dünya için bir tehdit 
olduğunu anlatmanızdır. 
Hatta o camiadan dostları-
nız, arkadaşlarınız olabilir. 
Ben diyorum ki, bunları da 
ifşa etmeniz lazım. Bunları 
savcılıklarımıza Emniyet 
Teşkilatımıza bildirmeniz 
lazım. Niye? Bu bizim üze-
rimize bir vatanseverlik bor-
cudur. Onlar bu ülkeyi değil, 
biz onları çökerteceğiz.” 

Zalime merhamet, 
mazluma eziyettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“17-25 Aralık yargı ve polis 
darbe girişimini benim şahsi 
meselem olarak görüp, 15 
Temmuz silahlı darbe girişi-
miyle hala gerçekleri kavra-
yamayanlar, bu örgütün iflah 
olmaz parçalarıdır. Ülkesine 
ve milletine acımayana bi-
zim acıma hakkımız yoktur. 
Her zaman söylediğim gibi, 
zalime merhamet, mazluma 
eziyettir, mazluma haksız-
lıktır. FETÖ mensuplarının 
başını, tıpkı PKK mensupları 
gibi, tıpkı DAEŞ mensupları 
gibi, demokrasiden ve hukuk 
devleti ilkesinden taviz ver-
meden ezmekte kararlıyız. 
Sizlerden bu mücadeleye, 
özellikle kendi alanınızda, 
kendi içinizde destek verme-
nizi bekliyorum. Finans altya-
pısı olmayan hiçbir örgütün 
gücünü muhafaza edebilme-
si mümkün değildir.”

Dünya kazan 
ihracatçılar kepçe 
TİM üyelerine, “yol arkadaş-
larımız, dava arkadaşları-
mız” diye seslenen Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine ulaşma-
sı için ihracatçılarla yola 
devam edeceklerini belirtti. 
Zeybekci, “İhracatçılarımızla 
gitmediğimiz ülke, elini 
sıkmadığımız müşteri 
kalmayacak” diye konuştu. 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz’daki 
darbe girişimini anımsatan 
Zeybekci, şunları ifade etti: 
“O gece buradaki ekonomi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, her kesim 
gibi, iş dünyasının, ihracatçıların da sağlam bir 
duruş sergilediğini, millî iradenin ve hükümetin 
yanında olduklarını ifade eden işadamlarının 
asli görevleri olan üretimi, ihracatı aksatmadan 
sürdürdüklerini söyledi. 

“Türkiye’de yatırımı olan 
uluslararası şirketlerin CEO’ları 
ve TİM,TOOBB, MÜSİAD, 
TÜSİAD, Müteahhitler Birliği 
gibi kuruluşlarımızla birlikte bir 
ay boyunca 16 ülkeyi ziyaret 
edeceğimiz bir kampanyaya 
başlıyoruz.” 

“Ülkemizde normalleşme 
süreci başlıyor. Bundan sonra 
bize düşen, dünyayı karış karış 
dolaşıp ülkemizin potansiyelini 
dünyaya anlatmak ve ticari 
bağlar kurmak. Artık eskisinden 
çok daha büyük işler yapmak 
zorundayız.”

nİhaT ZeYBekCİ
Ekonomi Bakanı

MehMeT BÜYÜkekŞİ
TİM Başkanı

BULUŞMA
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ve koordinasyondan sorumlu 
Başbakan Yardımcılarımız 
ve Bakanlarımızla beraber 
İstanbul’a gidecektik. Ertesi 
gün Başbakanımızın baş-
kanlığında, saat 13.00’te 
Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu toplantısı yapılacaktı. 
O toplantıda bugüne kadar 
çok az görülen ve ülkemizin 
bilinen tüm teşvik anlayışla-
rını baştan aşağı değiştiren 
ve ayrıca ihracatçılar birliği 
başkanlarımızın ve TİM’in 
bize sunduğu, ihracatımı-
zın desteklenmesiyle ilgili 
tüm talepleri hemen hemen 
yerine getirdiğimiz, yatırım 
teşvik ve ihracat destekle-
rimizle ilgili yaklaşık 45 
günden beri Başbakanımızın 
başkanlığında yürüttüğümüz 
çalışmaları sonlandıracak-
tık. Ekonomi Koordinasyon 
Kurulunda son rötuşlarını 
yapacaktık. Pazartesi günü 
de Bakanlar Kurulu’ndan 
sonra sayın Başbakanımızın 
başkanlığında bizzat kendisi 
tarafından tüm Türkiye’ye 
açıklanacaktı. O hafta, 
yani o melun saldırının, bu 
millete ihanetin yaşandığı 
15 Temmuz’dan sonra gelen 
hafta tüm dünya Türkiye’nin 
yeni yatırım teşvik ve ihracat 
desteklerini konuşuyor ola-
caktı.” Hain darbe girişimine 
rağmen hükümetin hazırlık-
larını durdurmadığının altını 
çizen Zeybekci, Başbakan 
Binali Yıldırım’a destek ve 
teşvikleri için ihracatçılar 
adına teşekkürlerini iletti.
“Dünya kazan biz kepçe 

yolumuza devam ede-
ceğiz.” diyen Zeybekci, 
“Dünyada gitmediğimiz 
ülke kalmayacak ama bu 
geçici sürede, olağanüstü 
sürede yine Başbakanımızın 
talimatıyla bir uygulamaya 
başladık. Belirlediğimiz 
16 ülkede, önümüzdeki 
dönemde biz, bizi anlatma-
yacağız, bizi dostlarımız 
anlatacak. Yani Türkiye’de 
yatırımı olan uluslararası 
şirketlerin CEO’larıyla 
yine TİM, TOBB, MÜSİAD, 
TÜSİAD, Müteahhitler Birliği, 
Uluslararası Nakliyeciler 
Birliği ve turizm seyahat 
acenteleri gibi kuruluş-
larımızla 16 ülkede, bir 
ay boyunca sürecek olan 
kampanyamız olacak” 
açıklamalarında bulundu. 
Bir ay içinde 26 ülkeyi 
ziyaret edeceklerini bildiren 
Zeybekci, bu kapsamda ilk 
olarak Danimarka’ya gide-
ceklerini belirtti. Zeybekci, 
Danimarka’da ilgili bakan-
lar, sivil toplum kuruluşları ve 

önemli şirketlerin temsilcile-
rinin de katılacağı mini bir 
sempozyum gerçekleştirecek-
lerini ifade etti.

Üretimde ve ihracatta 
aksama yaşanmadı
15 Temmuz’da yaşanan 
darbe girişiminin ardından 
birliktelik mesajı vermek 
istediklerini dile getiren TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Ülkemizde normalleşme 
süreci başlıyor. Bundan 
sonra bize düşen, dünyayı 
karış karış dolaşıp ülkemi-
zin potansiyelini dünyaya 
anlatmak ve ticari bağlar 
kurmak. Artık eskisinden çok 
daha büyük işler yapmak 
zorundayız. Daha fazla 
üretim, daha fazla yatırım, 
daha fazla ihracat gerçek-
leştirmeliyiz” diye konuştu. 
Büyükekşi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a 15 Temmuz 
sonrasında Panama ve 
Guatemala’ya planlanan 
ticaret heyetinin bu ülke-
lere gittiğini hatırlatarak 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Terörist girişimin ardından 
ihracatçılarımız yurtdışın-
daki alıcılarına üretimin ve 
ekonomik faaliyetlerin aynı 
seyirde sürdüğünü ifade 
eden mektuplar gönderdi. 
Ayrıca Türkiye’deki tüm 
yabancı misyon şeflerine 
ve yurtdışındaki muhatap 
STK’lara Türkiye’deki de-
mokrasi hareketini anlatan 
mektuplar gönderdik. 
Şunu gururla söyleyebiliriz 
ki; yaşadığımız bu hain 
girişim sonrasında, gerek 
üretimimizde, gerekse de 
ihracatımızda herhangi bir 
aksama meydana gelmedi. 
”Ekonomi Bakanlığı ile yürü-
tülen çalışmalar sonrasında 
bundan sonraki süreçte tek 
vücut olarak neler yapılabi-
leceğini ele aldıklarını da 
kaydeden Büyükekşi, “Bizler 
de ihracatçılar olarak, 2023 
hedeflerimizi gerçekleştire-
bilmek adına çok daha fazla 
azim ve gayret gösteriyo-
ruz” şeklinde konuştu.
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YAŞ MEYVE SEBZE

YAŞ MEYVE VE SEBZEDE RUSYA SEVİNCİ
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizden en çok etkilenen sektörlerde arasında 
yaş meyve ve sebze sektörü yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Rusya ziyareti sonrası ortaya çıkan olumlu atmosfer yaş meyve sebze sektöründe 
de sevinçle karşılandı. 

Tarımsal dış ticarette 
Türkiye’nin en önem-
li partnerlerinden 

birisi Rusya Federasyonu. 
Türkiye, yaptığı tarım 
ürünleri ihracatının ortala-
ma yüzde 7’sini Rusya’ya 
gerçekleştiriyor. En fazla 
ihraç edilen ürün grubu ise 
yaş meyve ve sebze. Yaş 
meyve ve sebze ihracatında 
Rusya’nın payı yüzde 40 
seviyelerinde seyrederken 

bazı ürünlerde yüzde 60 
düzeyinde. Türkiye, Rusya 
Federasyonu’ndan tarım 
ürünü olarak en çok buğday 
ve ayçiçeği ithal ediyor. 
İki komşu ülke arasındaki 
bu önemli tarımsal ticaret, 
Türkiye’nin Suriye sınırında 
Rusya’ya ait bir savaş uça-
ğını 24 Kasım 2015’te dü-
şürmesi sonucunda kesintiye 
uğradı. Rusya’nın bu krizi 
bahane ederek uyguladığı 

gıda ambargosu ile ihracat 
büyük oranda durdu. Türk 
hava sahasını ihlal eden 
Rus savaş uçağının düşü-
rülmesi sonrası, Rusya’nın 
Türkiye’ye yönelik açıkladığı 
ekonomik yaptırımlarla 1 
Ocak itibarıyla domates, 
portakal, elma, kayısı, 
lahana, tuz, brokoli, manda-
lina, salatalık, armut, kayısı, 
şeftali, erik, üzüm, çilek, 
kuru soğan, karanfil, tavuk 

ve hindi eti ithalatı yasak-
lanmıştı. Bunun yanı sıra, 
yaptırımlar kapsamında 
Rusya ve Türkiye arasında 
gerçekleşen tarifesiz uçuşlar 
durdurulmuştu.

Rusya pazarı tekrar 
açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Rusya Federasyonu 
Başkanı Vladimir Putin’in 



21

RUSYA 
ZİYARETİNDE 
AÇIKLANAN 
12 BAŞLIK

1. Üst düzey işbirliği 
konseyi yeniden 
canlandırılacak.
2. Charter uçuşları 
başlayacak.
3. Tarım ürünleri dâhil 
ikili ticareti kısıtlayan 
yasaklar kaldırılacak.
4. Türk müteşebbislere 
yönelik yasaklar 
kaldırılacak.
5. Vizesiz rejimi tam 
teşekküllü olarak 
tekrar yürürlüğe 
koymak için peyderpey 
ve müştereken 
adımlar atılacak.
6. Akkuyu’ya stratejik 
yatırım statüsü 
verilecek.
7. Akkuyu projesi 
hızlandırılacak.
8. Türk-Rus ortak 
yatırım fonu kurulacak.
9. Savunma sanayinde 
işbirliği arttırılacak.
10. Türkiye-Rusya-
Azerbaycan üçlü 
zirvesi mekanizması 
kurulacak.
11. Ankara-Moskova 
hattı bir güven ve 
dostluk hattı haline 
getirilecek.
12. Türk Akımı projesi 
hızlı biçimde hayata 
geçirilecek. 

9 Ağustos’ta Rusya’da 
görüşmesi ile başlayan bu 
yeni dönemde tarım ve gıda 
ürünleri ticaretinde de yeni 
bir sayfa açılıyor. Öncelikle 
krizin yarattığı tahribata 
bakalım. Akdeniz Yaş 
Meyve ve Sebze İhracatçılar 
Birliği(AKİB)’nin verilerine 
göre, Rusya ambargosu-
nun resmi olarak başladığı 
1 Ocak 2016’dan 30 
Haziran 2016’ya ka-
dar yaş meyve ve sebze 
ihracatı miktar bazında 
yüzde 81, değer bazında 
ise yüzde 80 oranında 
azaldı. Ocak-Haziran 2015 
döneminde Rusya’ya 642 
bin ton yaş meyve ve sebze 
ihraç edilerek 451 milyon 
dolar döviz geliri sağlandı. 
Ambargonun başladığı 
1 Ocak 2016’dan 30 
Haziran 2016’ya kadar 
ihracat miktar bazında 122 
bin tona, değer bazında ise 
yüzde 92 milyon dolara ge-
riledi. Geçen yıl ilk 6 aylık 

dönemde Türkiye’nin yaş 
meyve ve sebze ihracatında 
ilk sırada yer alan Rusya, 
bu yılın aynı döneminde 
3’üncü sıraya düştü.
Rusya’ya ihracat yüzde 
80 oranında düşerken yaş 
sebze ve meyve ürünleri 
nereye ihraç edildi? AKİB 
verilerine göre, Rusya’nın 
uyguladığı ambargo sonra-
sında yaş meyve ve sebze 
ihracatında miktar bazında 
yüzde 100’ün üzerinde artış 
sağlanan 7 ülke var. Beyaz 
Rusya’ya ihracat yüzde 
479, İtalya’ya yüzde 251, 
Azerbeycan-Nahçivan’a 
yüzde 168, Polonya’ya 
yüzde 159, Avusturya’ya 
yüzde 150, Gürcistan’a 
yüzde 126 ve Ukrayna’ya 
da yüzde 111 artış sağlan-
dı. Bu ülkeler bir anlamda 
alternatif ihraç pazarları 
oldu. Dikkat çekici bir başka 
nokta bu ülkelerin çoğunun 
Rusya’ya yakın komşular 
olması.

Üretici ve ihracatçı 
hazır 
Rusya pazarını çok iyi bilen 
ve sektör adına gelişmeleri 
izleyen Akdeniz Yaş Meyve 
ve Sebze İhracatçıları Birliği 
Başkanı Ali Kavak, üretici-
den ihracatçıya herkesin çok 
umutlu olduğunu ve Rusya 
ile ilişkilerin krizin çıktığı 24 
Kasım 2015 öncesinden 
daha iyi olacağını düşü-
nüyor. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Putin görüş-
mesinin normalleşmenin 
en önemli adımı olduğunu 
anımsatan Ali Kavak’a göre, 
ambargonun kalkmasın-
dan sonra ihracat hemen 
başlayabilir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Rusya’yı ziyareti-
nin Türkiye’de hem üreticiler 
hem de ihracatçılar açı-
sından bir umut yarattığını 
kaydeden Kavak, “Bu umut 
gerçekleşti, olumlu yönde 
gerçekleşti, beklediğimiz 
yönde gerçekleşti. Rusya ile 
Türkiye arasındaki bu gerili-
min yumuşatılması, ilişkilerin 
normale dönülmesi yolunda 
sayın Cumhurbaşkanımızın 
atmış olduğu bu adımları 
yürekten destekliyoruz. 
Kendilerine de teşekkür 
ediyoruz” dedi. Üretici ve 
ihracatçının buna hazır 
olduğuna değinen Ali Kavak 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Rusya’ya ihracat yapılın-
ca iç piyasada fiyat artışı 
olacak gibi bir görüş var. 
Bu görüşünün ekonomik bir 
karşılığı yok. Çünkü ihraç 
ettiğimiz yaş sebze ve meyve 
zaten Türkiye’de yeterince 
olan ve ihraç edilmediği 
zaman iç piyasada tüketilen 
ürünler değil” 

Sektör yılın ikinci yarısı 
için umutlu 
Ali Kavak, Rus ambargosun-
dan en çok etkilenen ürünleri 
de saydı: “Bizim en önemli 
ihraç ürünlerimizin başında 
turunçgillerden mandalina, 
portakal, domates, üzüm, 
nar ve çilek. Bunlara ambar-
go getirilmişti. Normalleşme 

alİ kavak
Akdeniz Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Başkanı

“Rusya ile Türkiye arasındaki bu gerilimin yumuşatılması, ilişkilerin 
normale dönülmesi yolunda sayın Cumhurbaşkanımızın atmış 
olduğu bu adımları yürekten destekliyoruz. Yaş sebze ve meyvenin 
en önemli aylarına girdik. Yılın ikinci yarısı bizim için önemli.”
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süreci ilerlerken bu ürünler 
hakkında ambargonun kaldı-
rılıp kaldırılmadığını şu anda 
bilmiyoruz. Uçağın düşürül-
düğü 24 Kasım 2015’ten 
bugüne kadar beklentilerim 
Rusya ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin çok kısa bir zaman 
içerisinde normalleşeceği 
yönündeydi. Bizim sezon 
başlıyor. Yaş sebze ve 
meyvenin en önemli aylarına 
girdik. Yılın ikinci yarısı 
bizim için önemli.”

Alternatif pazarların 
önemi anlaşıldı 
Rusya ile yaşanan kriz sonra-
sında tek pazar bağımlılığı 
konusunda herkesin gereken 
dersi aldığını anlatan Ali 
Kavak; “İhracatçılar, nasıl 
olsa Rusya pazarı açılıyor 
diye rehavete kapılmamalı. 
Yeni pazarlardaki çalışmalar 
aynen devam etmeli. Yarın, 
öbür gün Rusya veya başka 
bir ülke ile yine bir sorun 
yaşandığında aynı sıkın-
tıları yaşamamak için tek 
pazara bağımlılığı aşmamız 
gerekiyor. İhracatçılar kendi 
üzerine düşeni yaptı. Rusya 
ihracatı 6 ayda yüzde 80 
azaldı ama biz mevcut 
pazarları değerlendirerek 
toplam ihracatı geçen yılın 
seviyelerinde tutabildik. 
Rusya krizi olmasaydı ülke 

yöneleceklerini dile getire-
rek, özellikle Uzakdoğu, 
Çin, Malezya, Singapur 
ve Güney Kore’ye ürün 
göndermek için bir altya-
pı hazırlığı olduğunu, bu 
anlamda büyük bir ilerleme 
kaydedildiğini söyledi.

“Rusya’yı kaybetme 
lüksümüz yok”
Rusya’ya yapılan ihracatta 
2015’in aynı dönemine göre 
yüzde 80’in üzerinde düşüş 
yaşandığının altını çizen Ali 

Kavak, şöyle konuştu: “Bu, 
şunu gösteriyor, Rusya’daki 
pazar kaybımızın telafisi 
yönündeki gayretler sonuç 
verdi ama Rusya pazarı 
bizim için çok önemli. 
Türkiye’nin toplam yaş sebze 
meyve ihracatının yüzde 
50’sinin yapıldığı bir pazar. 
Dolayısıyla Rusya’yı çok 
önemsiyoruz. Bu pazarı kay-
betmek gibi bir lüksümüz de 
düşüncemiz de yok. Bizim 
Rusya dışında Ukrayna, 
Romanya, Ortadoğu ve AB 
ülkeleri gibi pazarlarımız da 
var. Irak bizim ikinci büyük 
pazarımız, bu ülkelerdeki 
pazar payımızı artırdık ve 
Rusya’daki kaybımızı telafi 
ettik ama bizim için önemli 
olan bundan sonraki sürecin 
nasıl işleyeceği.”
Rusya ile yaşanan son 
gelişmelerin kendilerini 
umutlandırdığını dile 
getiren Kavak, “Özellikle 
Cumhurbaşkanımızın, 
Türkiye ve Rusya arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesi 
yönünde attığı ilk adım hem 
bizim sektörümüz hem de 
diğer sektörler tarafından 
büyük bir memnuniyetle 
karşılandı. İki bakanımızın 
da Rusya’ya gidecek olması 

ÜLKE Ocak- Haziran
2015 (bin dolar)

Ocak- Haziran 
2016 (bin dolar)

Değişim %

Irak 148.254 155.315 5

Almanya 68.208 110.061 61

Rusya 451.247 92.202 -80

Romanya 44.540 70.350 58

Beyaz Rusya 11.411 47.640 317

S.Arabistan 23.759 41.390 74

Gürcistan 19.221 40.333 110

Polonya 8.609 21.500 150

Avusturya 5.023 17.834 255

İtalya 1.759 10.445 494

YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI RUSYA’DAN AVRUPA’YA KAYDI

olarak yaş meyve ve sebze 
ihracatımız yüzde 15 belki 
de yüzde 20 artmış olacaktı. 
Ama bu krizin yaralarını 
kısa sürede sardık. Rusya ile 
yaşanan kriz döneminde de 
hep söylediğim gibi iki ülke 
halkı arasında, işadamları 
arasında çok sıkı bir işbirliği 
var. İlişkilerimiz ve ticaret 
hacmimiz krizin başladı-
ğı 24 Kasım öncesinden 
daha iyi olacak” bilgisini 
verdi. Kavak, bundan sonra 
alternatif ülkelere daha fazla 

YAŞ MEYVE SEBZE
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bizim için çok önemli. Çünkü 
bu görüşmeler neticesinde 
oradan olumlu bir sonuç 
elde edeceğimizi ve eskisi 
gibi Rusya’ya ürünlerimizi 
satmaya başlayacağımızı 
düşünüyoruz. Ambargo 
uygulanan bazı ürünler 
var, özellikle üzüm, naren-
ciye, domates ve çilek. Bu 
ambargonun kaldırılmasını 
umuyoruz. Çünkü sezon 
yaklaşıyor, üzüm başlamak 
üzere, narenciye de ekimde 
başlayacak. Fazla bir za-
manımız da kalmadı. Yarın 
yapılacak görüşmelerden 
olumlu bir sonuç çıkmasını 
umuyoruz. Bu ziyaret sektö-
rümüz açısından çok büyük 
bir önem arz ediyor” dedi. 

Krizden gerekli dersler 
çıkarıldı
Rusya ile başlayan bu yeni 
dönemde, Rusya gıda 
ambargosunu kaldırsa da 
ürün alırken bu krizi bir 
koz olarak hep kullanmak 
isteyecektir. Erdoğan-Putin 
görüşmesi öncesinde Rus 
yetkililerin açıklamalarına 
bakılırsa yerli üretimin artırıl-
ması konusundaki stratejile-
rini sürdüreceklerdir. Ayrıca, 
Türkiye’den ihracatın başla-
ması ile Rusya’da yaş meyve 
ve sebze fiyatının düşmesi, 
Türkiye’de ise psikolojik 
olarak artması beklenebilir. 
Özetle, Rusya ile yeni bir 
dönem başlıyor. İlişkilerin, 
tarımsal ticaretin 24 Kasım 
öncesinden daha iyi mi, 
daha kötü mü olacağını 

yaşayıp göreceğiz. Görünen 
o ki, iki tarafta bu krizden 
önemli dersler çıkardı. Yeni 
dönem bu dersler ışığında 
yapılanacak.

İlişkiler olması gereken 
seviyeye taşınacak
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ile ger-
çekleştirdikleri baş başa 
görüşmenin ve heyetler arası 
çalışma yemeğinin ardın-
dan, ortak basın toplantısı 
düzenleyerek açıklamalarda 
bulundu; basın mensupları-
nın sorularını cevaplandırdı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
yeniden eski seviyelere 
ve hatta ötesine taşınması 
hususunda iki tarafın da son 
derece kararlı ve gerekli 
iradeye sahip olduğunu söy-
leyerek, kanaatinin, iki ülke 
kamuoylarının kendilerinden 
beklentisinin de bu yönde 
olduğunu ifade etti.
Görüşmeler neticesinde; siya-
si, iktisadi, kültürel ve beşeri 

alanlarda, Türkiye-Rusya 
ilişkilerini olması gereken 
seviyelere tekrar taşıyacak 
kararlar aldıklarını açıklayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devamında şunları söyledi: 
“Bu kapsamda; Üst Düzey 
İşbirliği Konseyi’nin yeniden 
canlandırılması, charter 
uçuşların tekrar hayata 
geçirilmesi, tarım ürünleri 
dâhil ikili ticareti kısıtlayan 
tedbirlerin ortadan kaldırıl-
ması, Türk müteşebbislerinin 
Rusya’daki faaliyetlerinin 
önünün açılması ve vizesiz 
rejimin tam teşekküllü şekilde 
tekrar yürürlüğe konması gibi 

başlıklarda gerekli adımları 
inşallah peyderpey ve müşte-
reken atacağız.”

Türkiye-Rusya ilişkileri 
krizlere karşı çok daha 
dirençli hale geldi
Türkiye-Rusya ilişkilerinin, 
son yıllarda hem devlet 
yetkililerinin sergilediği 
ortak irade, hem de iki ülke 
kamuoylarının desteğiyle 
örnek bir seviyeye ulaştığını 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kıymetli dostum 
Putin’le birlikte, ikili ve çok 
taraflı işbirliğimizi güçlen-
dirmek hususunda bugün 
ortak bir tavrı koyduk. 
Temaslarımızı her seviyede 
yoğun şekilde sürdüreceğiz. 
Sahip olduğumuz potan-
siyeli bölgemizin huzuru 
ve istikrarı için daha etkin 
şekilde kullanacağız. Biz, 
Türkiye Rusya ilişkilerinin 
geçmişe göre çok daha güç-
lendiğini, krizlere karşı çok 
daha dirençli hâle geldiğini 
düşünüyoruz” değerlendir-
mesinde bulundu.

Krizin başladığı 2015 sonu ve yaptırımların 
uygulamaya konulduğu 1 Ocak 2016’da 
narenciye ihracat sezonu büyük oranda 
tamamlanmıştı. Şimdi yeni ihracat sezonunun 
başlamasına kısa bir zaman kala Rusya ile 
görüşmelerin başlaması umut verici bir gelişme 
olarak değerlendiriliyor.

Rusya’ya yapılan yaş 
meyve ve sebze ihracatı 

bu yılın ilk yarısında 
miktar bazında %81, 

değer bazında ise %80 
oranında azaldı. 

Ambargonun başladığı 
1 Ocak 2016’dan 30 

Haziran 2016’ya kadar 
ihracat miktar bazında 

122 bin tona, değer 
bazında ise 

92 milyon dolara 
geriledi.

Türkiye’nin yaş 
meyve ve sebze 

ihracatında 
Rusya’nın payı 

%40

Geçen yıl ilk 6 aylık 
dönemde Türkiye’nin 
yaş meyve ve sebze 

ihracatında ilk sırada 
yer alan Rusya, bu yılın 
aynı döneminde 3’üncü 

sıraya düştü.
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Çin ile ihracatı artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında yaş meyve ve sebze 
ihracatçıları Çin alım heyetini ağırladı. Yaş meyve sebze üretiminde dünyada ilk 
sıralarda olan Türkiye, bu başarısını ihracat ile de taçlandırmak istiyor.

Türkiye ile Çin arasın-
da imzalanan ticari 
protokoller ve gelişen 

ekonomik ilişkilerle Çin pa-
zarının kapısının ihracatçıla-
rımıza açılması çalışmaları-
na hız verildi. Son aylarda 
Çin’den resmi ve özel sektör 
heyetleri bazında yoğun bir 
trafik yaşanması, Rusya’da 
kaybedilen pazar payının 
doldurulması açısından 
umut veriyor. Bu doğrul-
tuda Çin’den gelen 15 
firmadan oluşan bir kiraz 
ve narenciye alım heyeti 
24 Haziran’da AKİB’te yaş 
meyve sebze ihracatı yapan 
firmalarla ikili görüşmelerde 
bulundular. İkili görüşmeler 
öncesi Çinli firmalar, Türk 
yaş meyve sebze ihracat-
çısı firmalar ile bir toplantı 
gerçekleştiren Akdeniz Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ali Kavak, 
Çin ile ekonomik ilişkilerin 
gelişmesinden mutluluk 
duyduklarını, Çin ve Türk 

halkları arasındaki kültürel, 
sosyal ilişkilerin geliştirilmesi 
ve bu ilişkilerin ticaretle de 
taçlandırılması için yoğun 
bir gayret sarf edeceklerini 
dile getirmiş ve Çinlilere 
Türkiye’ye gösterdikleri ilgi-
den dolayı teşekkür etti.

Çin’e ihracat için ön 
anlaşmalar tamam 
Ali Kavak ayrıca Çin’in yaş 
meyve sebze ithalatı ile ilgili 
bilgiler vererek, Çin’in 2015 
yılı yaş meyve sebze itha-
latının 5 milyar dolar iken 
Türkiye’den ithalatı sadece 
4,5 milyon dolar olduğuna 
dikkat çekti. Çin’in turunç-
gil ithalatının ise yaklaşık 
267 milyon dolar olmasına 
rağmen henüz Türkiye’den 
ithalat gerçekleştiremedi-
ğini belirten Kavak, Çin’in 
kirazı Şili, Yeni Zelanda 
ve Amerika gibi ülkelerden 
alırken Türkiye’nin maalesef 
şu an için liste dışı kaldı-
ğını dile getirdi. Kavak, 

Türkiye’nin 2015 yılında yaş 
meyve sebze üretiminde 47 
milyon ton üretim ile dünya 
üretiminde yüzde 2,5 pay 
alarak beşinci sırada oldu-
ğuna değinerek sözlerine 
şöyle devam etti: “Çin ise 
711 milyon ton üretim ile 
dünya üretiminden yüzde 
40,8 pay alarak yaş meyve 
sebze üretiminde lider ülke 
konumuna gelmiştir. Her ne 
kadar iki ülke yaş meyve 
sebze sektöründe önemli 
üretici ülkeler olsa bile, 
mevsimlerin örtüşmemesin-
den dolayı zaman zaman 
birbirlerinin ürünlerine 
ihtiyaç duyabileceği ortada. 
Sizlerden istediğimiz Türkiye 
ile Çin arasındaki yaş mey-
ve sebze ticaretini geliştirme 
noktasında bize büyük 
destek vermeniz.”

Kiraz ihracatı için adım 
atılıyor
Ali Kavak, ayrıca Çin ile 
Türkiye arasındaki yaş mey-

ve sebze ticaretinin gerçek-
leşmesi için iki ülke arasında 
ön anlaşmaların gerçekleşti-
ğini, ilk olarak kiraz ile ilgili 
protokollerin imzalandığını 
ve kiraz ihracatı ile ilgili 
kriterlerin her iki ülke tarafın-
dan kabulünden sonra kiraz 
ihracatının başlayabileceğini 
dile getirdi. Konuşmasının 
sonunda ise önümüzdeki 
süreçte kirazın yanı sıra na-
renciye, üzüm, kayısı, şeftali 
gibi diğer Türk ürünlerini 
de Çin pazarında görmek 
istediklerine, hükümetler 
arasındaki resmi prosedür-
lerin tamamlanması halinde 
Rusya’daki pazar payı 
kaybımızın hızlı bir şekilde 
telafi edileceğine vurgu yaptı 
ve bunun için ilgili kurumlar 
tarafından yoğun bir çaba 
harcandığını dile getirdi. 
Toplantının ardından Türk 
yaş meyve sebze ihracatçısı 
firmalarla ile Çinli firmalar 
arasında ikili görüşmeler ve-
rimli şekilde gerçekleştirildi. 

ÇİN’DEN YAŞ MEYVE SEBZE 
İHRACATÇILARINA ZİYARET 



www.ecefermuar.com.tr
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AKİB, hububat bakliyat 
ihracatçılarını Ekonomi 
Bakanlığı’nın sağlamış 
olduğu devlet teşvikleriyle 
buluşturuyor. AKİB üyesi 
50 ihracatçı dünyanın en 
önemli gıda fuarlarından 

SIAL fuarını URGE proje-
leriyle ziyaret edecek
AKİB tarafından Ekonomi 
Bakanlığı koordinasyo-
nunda 3 yıldır yürütülmek-
te olan ve 2017 yılında 
3’üncüsü başlatılması 

HUBUBAT İHRACATÇILARI URGE İLE PARİS YOLUNDA 

MERSİNLİ HUBUBAT FİRMALARINA YURTDIŞI EĞİTİMİ 
tesi ve Pazar günü AKİB 
Merkez binasında projeye 
katılım sağlayan 30 firma-
ya yönelik olarak “Ulusla-
rarası Ticarette İstihbarat 
Eğitimi” düzenlendi. Dü-
zenlenen eğitimde pazar 
araştırması, hedef pazar 
seçimi, B2B ticaretin püf 
noktaları, uluslararası bil-
giye erişim kaynakları, vb. 
konuları teorik ve uygula-
malı olarak işlendi.
Eğitimin ilk günü ticari 
bilgi, ticari bilgiye erişim 
ve erişilen bilgilerin nasıl 
istihbarata dönüştürüle-
ceği konularının üzerinde 
duruldu. Pazar araştır-
malarının yapıldığı birçok 
siteden örnek ürün seçi-
lerek hedef pazarlarda 
müşterilerin ve rakiplerin 
bulunması sağlandı. 
İkinci gün ise ticari 

Dönmezler Bah., Ersin 
Tarım, Gonca Bakliyat,  
Hatipoğlu Tarım, Koncalar 
Tarım, Lazeks Gıda, Mah-
mut Yarım, MAS Bakliyat, 
Memişoğlu Tarım, Mem-
Pa Tarım, Mersin Şeker, 
Natural Gıda, Ormer 
Gıda, Otat Tarım, Özaltın 
Bakliyat, Saysan, Serttaş 
Tarım, Sevan, Tat Bakliyat, 
Turk Pulse, Ürün Gıda 
olmak üzere 29 firma ka-
tılacak. Akdeniz Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu’nun 
girişimleriyle önümüzdeki 
dönemde de devam ede-
cek olan projelerle hali 
hazırdaki devlet teşvik-
lerinden birliğin tüm üye 
firmalarının yararlanması 
amaçlanıyor. AKİB, bu 
projelerle ihracatçıları yeni 
pazarlarla buluşturuyor.

Akdeniz Hububat, Bak-
liyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri Birliği’nin 2016 
yılında başlatılan ikinci 
URGE (Uluslararası Reka-
bet Gücünün Arttırılması 
ve İhracatının Desteklen-
mesi) projesi kapsamında 
ilk eğitim organizasyonu 
düzenlendi.
Harcamaların yüzde 
75’inin Ekonomi Bakanlığı 

tarafından, yüzde 25’inin 
ise projeye katılım sağ-
layan firmalar tarafından 
karşılanacak projede, sek-
tör analiz süreci gerçek-
leştirilmiş olup, analiz sü-
recinde belirlenen sektör 
ihtiyaçlarının giderilmesi 
doğrultusunda çalışmalar 
başlatıldı. Başlatılan bu 
çalışmalar kapsamında, 
23-24 Temmuz Cumar-

planlanan URGE projeleri 
kapsamında gerçekleşti-
rilen 5 adet Uluslararası 
fuara ve diğer uluslararası 
platformlara yönelik heyet 
organizasyonlarına katılan 
firmalar, AKİB tarafından 
ön ödemeli yüzde 75 
oranındaki devlet des-
teklerinden  peşin olarak 
yararlanıyor.
Bu kez URGE prejeleri 
kapsamındaki 6. Sektörel 
Ticaret Heyeti Organizas-
yonu 16-20 Ekim 2016 
tarihlerinde Fransa’nın 
Paris şehrinde düzenlene-
cek SIAL fuarına yönelik 
gerçekleştirilecektir. Anı-
lan Sektörel Ticaret Heyeti 
organizasyonuna Agroder 
Hububat, Agrozan Tarım, 
Armada Gıda, Ateşler 
Kuruyemiş, BLC Bakliyat, 
Caner Bakliyat, Dervişoğ-
lu Tarım, Doğu Bakliyat, 

istihbarat ve elektronik 
ticaret üzerine çalışmalar 
yapılarak diğer ülkelerde-
ki rakiplerin konşimento 
bilgilerine, gümrük ka-
yıtlarına ve bilançolarına 
ulaşma sistemleri uygula-
malı olarak anlatıldı.
Uluslararası ticarette 
başarılı sonuçlara ula-
şabilmek için izlenmesi 
gereken stratejiler ve 
taktikler hakkında bilgiler 
veren ve ‘pazar, firma, in-
san’ üçgeninde başarının 
sağlanabileceğine vurgu 
yapan eğitim danışmanı 
Yaman Koç, “Yapmakta 
olduğumuz işin uluslarara-
sı pazarlarda yer bulabil-
mesi için rekabeti geliştir-
memiz gerekmektedir. Bu 
da ancak ticari istihbarat, 
strateji, iletişim ve müza-
kere ile sağlanabilir” dedi.



27

yürütücüsü olan AKAMİB 
tarafından tamamlanıyor 
olması.
Kereste-palet Ur-Ge Pro-
jesi ile projeye dahil olan 
15 firma firma ve sektör 
bazında yapılacak İhtiyaç 
Analizi çalışmasının 
raporlarının sonuçlarına 
göre ihracata yönelik eği-
tim, raporlama ve sektörel 

ticaret heyeti, alım heyeti, 
fuara katılım gibi pazar-
lamaya yönelik faaliyetle-
rinde yüzde 75 oranında 
peşin desteklenecekler.
Projenin başlama düdüğü 
yapılan İhtiyaç Analizi 
açılış toplantısı ile çaldı. 
İhtiyaç Analizi çalışmasını 
yürütecek olan danışman 
projeye katılan firmalara 

KERESTE-PALET SEKTÖRÜNÜN ÜSSÜ ÇUKUROVA OLACAK

TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI UYGULAMALAR PROJESİ İMZALANDI

izlenecek yol ile ilgili bil-
giler vererek önümüzdeki 
dönemde firmalarına gi-
derek kendileriyle birebir 
çalışacaklarını anlattı.
Toplantıda AKAMİB 
Yönetim Kurulu da hazır 
bulundu, AKAMİB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bülent 
Aymen; “Bu bölgeyi 
kereste-palet sektörünün 
lokomotifi haline getirmek 
istiyoruz, kereste-palet 
denince herkesin aklına 
bölgemizin gelmesini 
istiyoruz” dedi. Aymen; 
“Eğer işletmelerimizi 
evlatlarımıza bırakabilmek 
istiyorsak bu projeye dört 
elle sarılmalı, projenin 
bizlere sunacağı im-
kanlardan ve vizyondan 
maksimum derecede 
faydalanmalıyız” diyerek 
projeyi yürekten destekle-
diklerini belirtti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze 
İhracatçı Birlikleri, Ak-
deniz İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve 
Akdeniz Yaş Meyve Sebze 
İşletmecileri Derneği’nin 
(AYMED) ortak olarak 
gerçekleştireceği “Turunç-
gillerde Hasat Sonrası 
Uygulamalar” projesi için 
ilk adım atıldı. Proje ile 
narenciye işleme sektörü-

nün en önemli sorunların-
dan biri olan paketleme 
tesislerinde kullanılan 
kimyasalların sektöre 
etkilerini ortaya koyan 
kapsamlı bir sektör raporu 
oluşturulması hedefle-
niyor. Proje sözleşmesi 
Ulusal Turunçgil Konseyi 
Başkanı Kemal Kaçmaz’ın 
da katılımlarıyla, Akdeniz 
İlçe Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürü Arif Abalı 
ve Çukurova Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Dr. 
Lütfi Altuncu tarafından 
Çukurova Kalkınma Ajansı 
Mersin Yatırım Destek 
Ofisinde imzalandı. 
Proje kapsamında sektör 
paydaşlarıyla anketler 
gerçekleştirilecek, am-
balaj esnasında yapılan 
uygulamalar hakkında 

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve 
Orman Ürünleri İhracat-
çıları Birliği (AKAMİB) 
tarafından kerese-pa-
let ürünleri için Ur-Ge 
(Uluslararası Rekabetçili-
ğin Geliştirilmesi) Pro-
jesi başlatıldı. Projeye 
Hatay’dan ve Adana’dan 
birer ve Mersin’den onüç 
firma olmak üzere toplam 
15 kereste-palet üreticisi 
firma dahil oldu. 
Ekonomi Bakanlığı 
koordinatörlüğünde 
yürütülen ve 3 yıl sürecek 
olan Kereste-Palet Ur-Ge 
Projesi’nin en önemli 
avantajı pazarlama ve 
ihracata hizmet eden 
faaliyetlerin yüzde 75 
oranında direkt olarak 
desteklenmesi ve bu 
destekler ile ilgili önceden 
ödeme yapılmaması ile 
bürokratik işlemlerin proje 

SWOT analizi yapılacak, 
konuyla ilgili broşür ve  
afişler bastırılacak, sektör-
de kullanılan kimyasallar 
ile ilgili deneme çalışma-
ları yapılacak, düzenle-
necek olan toplantılar ile 
proje tanıtılacak ve son 
olarak da bütün bu proje 
çıktılarının toplanacağı 
geniş kapsamlı bir sektör 
raporu oluşturulacak. 
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Avrupalı müşterileri ile kapasite 
planlaması yaparak daha fazla sipariş 
aldıklarını aktaran Akdeniz Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayri Uğur, Almanya veya 
Fransa’dan aldıkları siparişin depo 
adresinin Polonya olduğunu söyledi.

Türkiye’nin hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı, 
bu yılın ilk 6 ayında 

geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 7 artarken, 
Akdeniz Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği’nin ihracatı ise yüzde 
41 oranında artış gös-
terdi. AKİB, bu dönemde 
Polonya’ya olan ihracatını 
yüzde 928 artırırken, 
Polonya birlik ihracatında 
ilk sıraya yerleşti. Akdeniz 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

HAZIR GİYİMCİLER
POLONYA’YI LOJİSTİK ÜS YAPTI

İhracatçıları Birliği Başkanı 
Hayri Uğur, Polonya’daki 
artışın nedeninin lojistik 
avantajlar olduğunu akta-
rarak, “Depolama bedelleri 
Polonya’da daha uygun 
olması nedeniyle müşteri-
lerimiz sevkiyatlarında bu 
ülkeyi tercih ediyor” dedi.
Avrupalı müşterileri ile kapa-
site planlaması yaparak 
daha fazla sipariş aldıkla-
rını ve daha fazla üretim 
yaptıklarını aktaran Uğur, 
“Bu da ihracat rakamlarımı-

za yansıdı. Birlik olarak fuar 
ziyaretleri, yurtdışı ticaret 
heyetleri düzenledik. Ancak 
en önemlisi firmalarımızın 
kendi yoğun çabaları ile bu 
ihracat artışı gerçekleştirildi” 
dedi. Polonya’daki artışın 
nedeninin lojistik avantajlar 
olduğunu aktaran Uğur, Batı 
Avrupalı müşterilerinin depo 
olarak Polonya’yı tercih 
ettiklerini kaydetti. Uğur, 
Almanya veya Fransa’dan 
aldıkları siparişin depo 
adresinin Polonya olduğu-

nu anlatarak, Polonya’ya 
ihracat artışının yüzde 80 
nedeninin lojistik olduğu-
nu kaydetti. Depolama 
bedellerinin Polonya’da 
daha uygun olması nede-
niyle müşterilerinin bu ülkeyi 
tercih ettiklerini vurgulayan 
Uğur, ayrıca Avrupa’nın 
birçok ülkesine kolay ulaşımı 
olan bir konumda bulundu-
ğunu belirtti. Ukrayna’ya ya-
pılan ihracatın yüzde 163, 
Bulgaristan’a ise yüzde bin 
arttığını vurgulayan Uğur, 
bu iki ülkedeki artışın nede-
ninin yine lojistik avantajlar 
olduğunu aktardı.

İhracat hedefleri revize 
edilecek
Bu yılki ihracat hedeflerinin 
geçen yıla oranla yüzde 
15 artırarak yaklaşık 500 
milyon dolara ulaşmak 
olduğunu ifade eden Uğur, 
“Ancak ilk 6 ayda yüzde 
41 oranında ihracatımızı 
artırdık. Hedeflerimizin 
çok üzerinde ilerliyoruz. 
Hedefleri de revize etmeyi 
planlıyoruz. 6 ayda 270 
milyon dolara ulaştık. 
Aynı hızla devam edersek 
ihracatımız yıl sonunda 550 
milyon doları bulur” diye 
konuştu.

İran ihracatı yüzde 500 
arttı
Akdeniz Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Başkanı Hayri Uğur, 
İran pazarının açılması ile 
bu ülkeye birlik tarafından 
yapılan ihracatın ilk 6 ayda 
yüzde 536 arttığını dile ge-
tirdi. İran pazarındaki artışın 
beklendiğini vurgulayan 
Uğur, İran’ın ithalatını daha 
kolaylaştırdığına dikkat çekti. 
Bankacılık sisteminin de dev-
reye girmesi ile ticaretin ko-
laylaştığını kaydeden Uğur, 
“Ayrıca TİM, İran’a ticaret 
merkezi kurdu. Bu sayede 
İran’a ihracatımız ivmeli bir 
şekilde artış gösteriyor. Bu 
artışın devam etmesini bekli-
yoruz” ifadelerinde bulundu.

haYrİ uğur
Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği Başkanı 
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BİRLİK’TEN

Eşbaşkanlığı Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci 
tarafından yürütülen 
Türkiye-Etiyopya 7’inci 
Dönem Karma Ekono-
mik Komisyon (KEK) 
Toplantısı kapsamında, 
DEİK ve Etiyopya Ticaret 
Odası ve Sektörel Birlik-
leri işbirliğinde, 6-8 Eylül 
2016 tarihleri arasında 
Etiyopya’nın başkenti 
Addis Ababa’da, Türkiye-
Etiyopya İş Forumu ger-
çekleştirilecek. Afrika’nın 
en hızlı büyüme kayde-
den ülkelerden biri olan 
Etiyop’ya, 458 milyon 
nüfuslu Doğu ve Güney 
Afrika Ülkeleri Ortak 
Pazarı (COMESA) üyeliği 
ile Türkiyeli yatırımcılara 
büyük bir pazara ulaşma 
imkanı sunmakta. Yakla-
şık 94 milyon nüfuslu bir 
pazar olan Etiyopya’nın 

TÜRKİYE-ETİYOPYA İŞ FORUMU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 

IRAK KASIM AYINDA İHRACATÇILARI BEKLİYOR

1-10 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Irak’ın başkenti 
Bağdat’ta düzenlenecek 
olan “43.Bağdat Ulusla-
rarası Genel Ticaret ve 
Sanayi Fuarı” Türkiye Milli 
Katılım Organizasyonu, 
bu yıl Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri organizasyonun-
da gerçekleştirilecek. 

Söz konusu fuar genel 
nitelikli olup tüm sek-
törlerden firmalar katı-
lım sağlıyor. Ekonomi 
Bakanlığı’nın Milli Katılımı 
onaylaması durumun-
da 2009/5 sayılı Yurt 
Dışı Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesine iliş-
kin Tebliğ’de belirtilen 

şartlara uyan ve belge-
lerini sunan firmalar için 
ödenen katılım bedeli ve 
bir firmaya ait iki firma 
temsilcisinin ekonomi 
sınıfı ulaşım bedeli gi-
derlerinin yüzde 50’si 10 
bin doları geçmeyecek 
şekilde destekleniyor.
14-17 Kasım 2016 ta-

rihleri arasında Erbil’de 
düzenlenecek olan “Irak 
Agrofood 2016 Gıda 
Fuarı” Türkiye milli katılım 
organizasyonu, 5’inci 
kez Akdeniz İhracatçı 
Birlikleri organizasyonun-
da gerçekleştirilecek. 
Ekonomi Bakanlığı’nın 
milli katılımı onaylaması 
durumunda 2009/5 sayılı 
Yurt Dışı Fuar Katılımla-
rının Desteklenmesine 
ilişkin Tebliğ’i uyarınca 
katılımcıların 2 firma tem-
silcisinin ekonomi sınıfı 
gidiş-dönüş ulaşım mas-
raflarının ve katılım bedeli 
esas alınarak hesaplanan 
destek tutarını aşmamak 
kaydıyla katılımcı tarafın-
dan organizatöre ödenen 
katılım bedelinin yüzde 
50’si 15 bin dolar destek 
kapsamında yer alıyor.

Türkiye ile çeşitli iş 
alanlarında bağlantılarını 
güçlendirmek, teknoloji 
ve bilgi transferi sağla-
mak amacıyla düzenle-
necek forumda inşaat, 
tarım sanayi, kimya, 
tekstil, mobilya, turizm ve 
otomotiv sektörlerinde fa-
aliyet gösteren Etiyopyalı 

firmalarla Türk firmalarının 
bir araya gelmesi hedef-
leniyor. İki ülke arasında 
gelişen ilişkilerin bir diğer 
önemli göstergesi de, son 
yıllarda ticaret hacmimiz-
de görülen hızlı büyüme 
olduğu kaydediliyor. 2000 
yılında yaklaşık 27 milyon 
ABD doları olan ticaret 

hacmi, 2005 yılında 140 
milyon, 2013 yılında ise 
422 milyon ABD Doları’na 
yükselmiş. 2015 yılında 
Türkiye’den Etiyopya’ya 
383 milyon ABD doları 
ihracat gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin Etiyopya’dan 
ithalatı ise 35,7 milyon do-
lar düzeyinde bulunuyor. 
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GÜNDEM

-iHRACAT-

YENİ EKONOMİ PAKETİ 
İHRACATI ŞAHLANDIRACAK 
Teşviklerden, teknolojik yatırımlara kadar birçok alanda kolaylıklar sağlayan 
yeni ekonomi paketini Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. İş dünyasında sevinçle 
karşılanan yeni düzenlemeler, ihracatta da olumlu etkilerde bulunacak. 

Başbakan Binali 
Yıldırım,iş dünyasına 
dev teşvik paketini 

açıkladı. Buna göre dam-
ga vergisi teke düşerken, 
teknoloji alanında yatırım 
yapacaklara kolaylıklar geli-
yor. Yeni pakette şehit yakın-
larını yakından ilgilendiren 
gelişmeler dikkat çekerken, 
dükkan açma kapatmanın 
da kolaylaşacağı görülüyor. 
Başbakan Yıldırım, “Biz sev-

gili vatandaşlarım bundan 
sonra satma yönünde adım 
atacağız, satın alma değil, 
bütün ülkeler bunu yapıyor” 
dedi. Yıldırım, taşımacılık 
sektöründe araçlarını yenile-
yeceklerden taksiciler dahil 
yılbaşına kadar ÖTV alınma-
yacağını açıkladı. Başbakan 
“Yapılacak şeylerin kime 
faydası var? Yatırım yapana 
faydası var. İş kuracaksınız, 
fabrika kuracaksınız, onlara 

faydası var. Dolaylı olarak 
orada yeni çalışma alanı 
olacak, işe girecek insanlar 
var. Satış olacak refah bü-
yüyecek millete faydası var. 
Tarım sektöründe faaliyet 
sektöründe faaliyet gösteren 
milyonlarca vatandaşımıza 
faydası var. Emekliye, işçiye, 
gençlere faydası var. Bütün 
kesimlere dokunan önemli 
bir ekonomik tedbir. Tedbir 
deyince kemer sıkma değil, 

insanların üstüne daha fazla 
vergi değil. Daha fazla yatı-
rım, üretim, ticareti ön gören 
tedbirlerden bahsediyoruz. 
Ama tasarrufu da ihmal 
etmeyeceğiz. Önce kamuda 
başlatacağız” ifadelerini 
kullandı. 

Borcu olana bir fırsat 
daha
Müjde paketiyle beraber 
geçmişte vergi ve prime 
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yönelik vecibelerini yerine 
getiremeyen vatandaşlara 
bir fırsat daha verilecek. 
Yurtdışında varlığı olan ve 
bunu Türkiye’de değerlendir-
mek isteyen yatırımcılar ve iş 
adamları da rahatlıkla para-
sını Türkiye’ye getirebilecek. 
Getirilen varlığın kaynağı 
sorulmayacak ama terör 
kaynaklı bir para da olma-
yacak. Başbakan Yıldırım, 
“Bunun dışında dışarıda biri-
kimi olan insanlar paralarını 
Türkiye’ye getirsinler, ekono-
mimize soksunlar. Böylece 
bu parayı ben nasıl koruya-
cağım diye o düşünceden 
endişeden çalarlar mı alırlar 
mı korkusundan kurtulacak, 
hem de parası da burada 
bir işe yarayacak. Veya bir 
seçenek de dışarıda yaptığı 
işten dolayı bir borcu varsa, 
o borcunu da öderse bu da 
aynı şey olacak. Buraya ge-
tirmiş gibi bir işlem olacak” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Teşvik sisteminde 
uygulama değişikliği
Teşvik sisteminde yeni bir 
takım uygulama değişiklikleri 
yapılacak. Bazı teşvikler 
kalıcı hale getirilecek. Binali 
Yıldırım konuya ilişkin 
değerlendirmesinde. “Bir 
ara arsa veriyorduk, SSK’nın 
elektriğin yarısını alıyorduk. 
O uygulama çok önemli bir 
yere geldi. Sonra bölgesel 
teşviklere geçtik. Her ne 
kadar istediğimiz seviyeye 
gelmediyse de, aslında buna 
başladığımız günden beri 
650 bin istihdam oluşmuş. 
Başta Doğu ve Güneydoğu 
olmak üzere bu teşviklerde 
sektörel teşviki de içerecek 
şekilde uygulamalardan 
edindiğimiz tecrübeyi hayata 
geçireceğiz. Şimdi orta ileri 
teknoloji üretim yatırımlarının 
tamamı da 4. bölge teşvikle-
rine alınacak” bilgisini verdi. 
Bölgesel teşviklerin yanı sıra 
proje bazlı destek sitemi-
nin de getirileceğini ifade 
eden Yıldırım, işyeri açma 
ve kapatma işlemlerinin de 

kolaylaştırılacağını belirtti. 
Yıldırım, “Bir devrim niteliğin-
de yenilik, proje bazlı destek 
sistemini de getireceğiz. Ben 
tekstil işini yapmak istiyorum, 
filan yerde yapacağım. Ben 
yeni buluş yaptım, yazılımla 
Türkiye’deki bütün ulaşım alt-
yapısının güvenlik açığını or-
tadan kaldırıyorum diyorsun, 
ona da ayrı teşvik gelecek. 
Yatırımcıların vergi indirim 
oranları ile SSK primi, işve-
ren desteği sürelerinin kalıcı 
uygulanması sağlanacaktır” 
dedi. 

İşyeri açma kapamada 
kolaylık
İşyeri açma ve kapatmada 
yaşanan sıkıntıları rahatla-
tıcı değişiklikle getiriliyor. 
Dükkan açma, kapatma 
kolaylaşacak. Tarımsal 
teşvikteki kafa karışıklığı 
ortadan kaldırılacak. Binali 
Yıldırım, “Yılın içerisinde iki 
dilimde vereceğiz. Maliyenin 
imkanlarına bakacağız. 
Lisanslı depoculuğa geçile-
cek. Bu şekilde ürün borsası 
kurulacak. Bunun neticesinde 
ürünlerini yüksek düzeyde 
değerlendirme imkanına 
sahip olacaklar. Arada aracı 
tefeci azalacak. Direkt ürünü 
satın alacak ile satacak bir 
şekilde buluşacak. Burada 
hem üretenin hem de alan 
daha iyi değerlendirecek. 
Borsada parasal işlemler 
gibi ürünler de parasal araç 
gibi kullanacak. İş güven-
liğiyle ilgili, bazı madde-
lerinde küçük bir iki şeyde 
henüz altyapı hazır değil. 
Onu hazırlayıncaya kadar 
zamana ihtiyacımız var. 
Yasayla ilgili geri adım yok, 
yasa uygulanacak” dedi. 

Eximbank teminat 
uygulamasına 
düzenleme
Yatırımları artırmak için 
iki önemli adım atılacak. 
Bu doğrultuda Kalkınma 
Bankası işler hale getirilerek 
yatırımcıya daha iyi şartta 
kredi verilmesi sağlanacak. 

“İhracatçımıza şartları belirlenecek şekilde hususi pasaport 
vereceğiz. Kapılarda perişan olmasınlar.”

Bİnalİ YılDırıM
Başbakan

İkinci olarak da Eximbank’ın 
verdiği kredilerde istenen 
teminat uygulamasında 
değişikliğe gidilecek. 
Başbakan konuya dair şun-
ları söyledi: “Bizim için çok 
önemli şey, yatırım. Yatırım 
demek üretim demek. Üretim 
demek iş demek, ilave iş 
aş. Yatırımları artırmak için 
iki önemli adımımız var. 
Adı olan kendi olmayan bir 
kalkınma bankamız var. 
Onu işler hale getiriyoruz. 
Yatırımcı daha iyi şartta 
kredi alacak. İkinci şey 
ihracata yönelik Eximbank 
da kredi veriyor ama, kredi 
verinceye kadar alnının 
derisi çatlıyor. Bunun önüne 
geçiyoruz. Diyelim ki son 5 
yıl sicilinde bir şey yok. Ben 
bunun teminatının yarısını 
alayım, niye tamamını 
isteyeyim? Burada teminat 
açığı olursa burada da 
kredi garanti fonu devreye 
girecek ve gerekli açığı ka-
patacak. Bütün ülkeler böyle 
yapıyor. Bundan sonra biz 
satma yönünde kafa yora-
cağız… dışarıya ne kadar 
çok şey satabiliriz? Böylece 
cari açığımızı kapatabiliriz. 
Satın almalarımızı da ihtiya-
cımız yoksa içerden alalım. 
Dışarıya paramız gitmesin.” 
Toplantıda Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci konuya dair 

MÜJDE 
PAKETİNDE ÖNE 
ÇIKAN BAŞLIKLAR

• Borçlar 
yapılandırılacak
• Kredilere erişim 
kolaylaşacak
• Süreli teşvikler 
kalıcılaştırılacak 
• Tarımsal destekler 2 
parça halinde alacak
• Ötv'siz araç yenileme
• Teşvik süresince 
emlak vergisi 
alınmayacak
• Dünya devlerine vergi 
avantajı 
• Yurtdışından para 
kolaylıkla getirilecek
• Şehit ailelerine 
kolaylıklar
• Taşınabilirler de 
teminat sayılacak
• 2B arazilerinde yeni 
fırsat
• Gurbetçiye araç 
kolaylığı
• Kamuda tasarruf 
dönemi
• Alım değil satım 
öncelik olacak
• İşlemler tek 
bakanlıktan yapılacak
• Karşılıksız çeke ceza
• Terör mağduru 
KOBİ’lere destek
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ek olarak şunları söyledi: 
“Eximbank 16 milyar kredi 
veriyor ama 16 milyarlık da 
teminat alıyor. Burada hede-
fimiz en az yarısını 8 milyar 
dolarlık kısmını teminatsız 
hale getirerek, ihracatla-
rımızın üstündeki teminat 
mektupları komisyonları 
yükü, 8-10 milyarlık gayri 
nakdi kredilerin serbest hale 
gelmesi…”

KOBİ’lere yeni 
imkanlar
KOBİ’lere ilave imkanlar 
getireceklerini açıklayan 
Yıldırım şunları söyledi: 
“Terör ve doğal afetlerden 
etkilenen KOBİ’lere 100 
bin lira destek sağlanacak. 
Yerli makine alan KOBİ’lere 
yerli imalatçıyı destekle-
mek için Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) 
aracılığıyla 300 bin liraya 
kadar faizsiz kredi imkanı 
sağlanacak”

Teşvik paketinin 
finansmanı nasıl 
olacak?
Başbakan Binali Yıldırım pa-
ketin finansmanına ilişkin şu 
açıklamada bulundu: “Bütün 
bunlar bitti, özeti ne bu işin? 
Nereden buldunuz, gömü 
mü buldunuz… bunu merak 
ediyorlar. Vatandaşlarımız 
rahat olsun, bu verilenler üç 
misli fazlasıyla geri geliyor. 

Niye? Üretim olacak, iş ala-
nı oluşacak, oradan para 
kazanılacak, döviz geliri 
olacak. Bunlar hep misli mis-
line gelir getiren tedbirler. 
Amacımız Türkiye’nin emeği 
aşı büyüsün diye bu işleri 
yapıyoruz. Bakanlar Kurulu 
olarak bir ilki de gerçek-
leştirdik, bu mekanda bu 
kararları vatandaşlarımıza 
paylaşmış olduk. Bütçeye 
yükü, bütçeye getirisinin çok 
çok altında, bundan vatan-
daşlarımız emin olabilir. Bir 
kalem için söylüyorum, 700 
milyon bu harçlar resimler, 
700 milyon yatırımcıyı ek 
külfet ödemekten kurtulacak, 
ama 10 tane yatırım kararı 
veriliyorsa, 100 yatırım 
kararı verilecek. Oradan 
gelecek kaynak ve istihdam 
öbür küçük maliyetin yanın-
da çok daha önemli fayda 
sağlayacak. Bütçe tarafında 
hiçbir sorun yok.”

BAĞ-KUR’lulara 
zamanında ödeme 
indirimi
Başbakan Yıldırım, prim 
ödeyemeyenler için ise 
şunları söyledi: “BAĞ-
KUR’lular, esnaf var, 
çiftçi var, bütün BAĞ-KUR’a 

dahil olan sigortalılar değil, 
kendisi BAĞ-KUR’a dahil 
olan işverenler, primlerini 
sigortalarını öderken mese-
la ne yapıyor? Zamanında 
öderse 5 puan düşük 
ödüyor. Bu hakkı BAĞ-
KUR’lulara da tanıyoruz. 
Bu imkandan yararlanırken, 
ödemezseniz o zaman bu 
imkan ortadan kalktığı gibi 
takibat da olur. Bu haktan 
yararlanın, böylece sigor-
talıyla BAĞ-KUR’lu arasın-
daki farkı ortadan kaldırmış 
oluyoruz.”
Otobüs, minibüs, dolmuş 
veya taksisini yenilemek 
isteyenlere ÖTV uygulan-
mayacak. Binali Yıldırım, 
devrim niteliğinde bir şey 
olarak nitelediği maddey-
le ilgili şunları söyledi: 
“Taşımacılık sektörünün 
beklediği bir tedbir. 
Taksiciler soruyor, araçları-
mızı yenilemek istiyoruz… 
Aracını yenileyeceksen 
ÖTV almadan aracını 
yenileyeceksin. Bunda 
otobüs var, toplu taşıma 
yapan dolmuş var, mini-
büs var, halk otobüsü var. 
Bunlar yenilendiği zaman 
ÖTV’siz alacak. Buna bir 
şey daha ilave ettik. Taksiyi 

söyledik…  Ayrıca sadece 
yük taşıma amacıyla kul-
lanılan kamyon ve kamyo-
netler için de bu geçerli. 
Kamyonculara K1 belgesiy-
le taşıma yapanlar da ya-
rarlanacak. Aracı da cillop 
gibi yeni araç olacak. Hem 
kendi kazanacak, hem de 
üretici kazanacak…”

Tasarrufa kamudan 
başlanacak
Çalışanların ücretleri ve 
yatırımlar haricinde ka-
muda her alanda tasarruf 
seferberliği başlatılacak 
ve kapsamlı bir program 
hazırlanacak. Başbakan, 
“Çalışanların ücretleri 
hariç, yatırımlar hariç, her 
alanda kamuda tasarruf 
seferberliği başlatıyoruz. 
Bu konuda bakanlarımız 
kapsamlı program hazır-
layacaklar ve yıl sonuna 
kadar kendilerine veri-
len hedefler belli. Onun 
gerçekleşmesini sağlaya-
caklar. Yurtdışından araç 
getirenlerle ilgili bir sorun 
var. Emeklilik hakkını 
kazananlar, 6 aydan az 
kalırsa getiremiyordu, bunu 
gideriyoruz. Milyonlarca 
yurtdışında emekli olan 
vatandaşlarımız var. 
Bunlar araçlarını getiriyor 
çıkaramıyor, bunların 
sorununu çözmüş oluyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 
Devlete ait tarım arazile-
rini kullananlara yeni bir 
başvuru imkanı verilecek. 
Orman vasfını kaybetmiş 
hazine arazileriyle ilgili 2-B 
uygulamasından 700 bin 
kişinin yararlandığını ifade 
eden Başbakan Yıldırım, 
“Şu ana kadar 700 bin 
vatandaşımız yararlanmış. 
70-80 bin kişi ise halen 
yararlanmamış, bunlara 
yeni fırsat getiriyoruz. Bu 
fırsatı kaçırmayın diyoruz. 
Daha önce müracaat etmiş 
ama taksitlerini aksatanlar 
varsa onlara da kalan süre 
için bir imkan sağlıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Müjde Paketi’yle beraber geçmişte vergi ve 
prime yönelik vecibelerini yerine getiremeyen 
vatandaşlara bir fırsat daha verilecek.

GÜNDEM
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GENİŞLETİLMİŞ  BAŞKANLAR KURULU

TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA İHRACATÇILAR ANLATACAK 

TİM’in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, TİM Başkanı Büyükekşi ve 60 ihracatçı birliği başkanı ile bir araya 
geldi. 15 Temmuz sonrası Türkiye ekonomisinin konuşulduğu toplantı sonrası 
Büyükekşi, “Türkiye için bir imaj kampanyası yürütüyoruz” dedi

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) 
Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulu Toplantısı Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
katılımıyla gerçekleşti. 
‘Hain darbe girişimi 
sonrası Türkiye ekonomisi’, 
‘Türkiye’nin yurtdışı imaj 
çalışması’, ‘İhracat Kredi 
Garanti Fonu’ ve ‘Türk 
Ticaret Merkezleri’ konu baş-
lıklarının ele alındığı toplantı-
da ihracatın artırılabilmesi 
için ihracatçıların talepleri 
ve çözüm önerileri görüşül-
dü. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, “15 Temmuzdan 
sonra ekonomimizi nasıl 
daha iyi noktalara taşıyabi-
liriz. Bu yapılanlara karşılık 
Türkiye için bir imaj kam-
panyası yürütüyoruz” dedi. 
Toplantıya katılan,  Akdeniz 
Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Zeki Kıvanç ve Akdeniz Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları 

Birliği Başkanı Ali Kavak ve 
Akdeniz Demir ve Demirdışı 
Metaller İhracatçıları Birliği 
Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş 
bölge ihracattı ile ilgili ya-
şanan gelişmeleri Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’ye 
anlattı.

Birlik ve beraberlik 
ekonomiyi daha da 
güçlendirecek
TİM Başkanı Büyükekşi, 
açılışta yaptığı konuşmada, 
bu toplantılarda ihracat-
çılar olarak taleplerini ve 
çözüm önerilerini doğrudan 
devlet büyüklerine aktarma 
fırsatı bulduklarını belirte-
rek, “Ortaya çıkan istişare 
atmosferinin hem ihracatı-
mıza hem de ekonomimize 
önemli katkılar sağlaya-
cağından şüphemiz yok” 
ifadelerini kullandı. Birlik ve 
beraberlik ortamının devam 
etmesi durumunda, hiçbir 
gücün Türkiye üzerinde-

ki planlarının başarıya 
ulaşamayacağını aktaran 
Büyükekşi, toplantılarının 
ana sebeplerinden birisinin 
15 Temmuz’dan sonra 
ekonomiyi nasıl daha iyi 
noktalara taşıyabileceklerini 
konuşmak olduğunu dile ge-
tirdi. Büyükekşi, 15 Temmuz 
terörist girişiminin ardından 
Türkiye’ye yönelik yurt dışın-
da medya kuruluşları aracılı-
ğı ile karalama kampanyası 
yürütüldüğünü kaydetti. Bu 
yapılanlara karşılık imaj 
kampanyası yürüttükleri-
ni anımsatan Büyükekşi, 
“Ülkemizde siyasi anlamda 
birliktelik üst düzeye çıkmış 
durumda. Ekonomimizin 
çarkları ise böyle bir olay 
yaşanmamış gibi dönmeye 
devam ediyor. Hükümetimiz, 
planlanan reformları bir bir 
hayata geçirmeye devam 
ediyor. Bunu yurt dışına 
anlatmak zorundayız” diye 
konuştu.

TTM’ler ihracata güç 
katacak
Dünya genelinde ticaretin 
merkezi olan bölgelerde 
Türkiye’nin imajını tam 
olarak yansıtabilecek, 7/24 
fuar mantığıyla çalışan Türk 
Ticaret Merkezleri (TTM) 
kurmaya başladıklarını 
vurgulayan Büyükekşi, ilk 
olarak İran’da bir şirket kur-
duklarını, şu anda ABD’de 
de çalışmalarını yürüttükle-
rini dile getirdi. Büyükekşi, 
“Önümüzdeki dönemde de 
Dubai, İngiltere, Almanya, 
Japonya, Kenya ve Rusya 
gibi dünyanın çeşitli ülkele-
rinde TTM’lerimizi açmaya 
devam edeceğiz. İlerleyen 
yıllarda, TTM’lerimizin 
ihracatımıza büyük katkıları 
olacak” şeklinde konuştu. 
Leonardo da Vinci’nin 
“Rotanı bir yıldıza sabit-
lersen bütün fırtınalarda 
yolunu bulursun.” sözünü 
hatırlatan Büyükekşi, konuş-
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masına şöyle devam etti: 
“İhracatçılar olarak bizler, 
piyasanın içindeki en dina-
mik aktörleriz. Hedeflerimiz 
büyük. Ama ulaşılmaz 
değil. Hedeflerimizi gerçek-
leştirmek için ihracatımızı 
kalıcı ve sürekli bir şekilde 
artırmamız gerekiyor. Bunun 
için gerekli olan dört temel 
prensip var. Bunlar Ar-
Ge, inovasyon, tasarım ve 
markalaşma. Bu prensipler 
çerçevesinde, İhracatçılar 
olarak, hep birlikte, yolu-
muza kararlılıkla devam 
ediyoruz.”

İhracat Kredi Garanti 
Fonu bir an önce 
hayata geçmeli
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu toplantısı çerçe-
vesinde alınan kararlar-
dan bahsetti. Buna göre 
ihracatçılara yeşil pasaport 
verilebileceğini, uluslararası 
şirketlerin bölge merkezleri-
ni Türkiye’ye getirmeleri için 
vergi istisnaları geleceğini, 
SGK beyannameleri ile 
vergi beyannamelerinin 
birleştirilerek verilebileceğini 
aktaran Büyükekşi, “Diğer 
taraftan, 28 Temmuz’da 
yasalaşan Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarısı ile 
şirketlerimizin ihtiyaç duydu-
ğu nitelikli yabancı personel 
çalıştırılması imkânı getirildi. 
Damga vergisinde yeni 
düzenlemeler yapılarak 
maliyetlerin düşürülmesi 

sağlandı” dedi. Büyükekşi, 
TİM olarak önem verdikleri 
bu konularda ilgili düzen-
lemelerin yapılmasından 
ötürü hükümete şükranlarını 
sunduklarını, İhracat Kredi 
Garanti Fonunun bir an 
önce hayata geçmesini bek-
lediklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin demokrasi 
zaferi 
Toplantının açılışında yap-
tığı konuşmada Zeybekci, 
Türkiye’nin 15 Temmuz’da 
dünya demokrasi tarihine 
altın harflerle yazılacak 

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç ve Akdeniz Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak ve Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları 
Birliği Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş bölge ihracattı ile ilgili yaşanan gelişmeleri Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’ye anlattı.

15 Temmuz’dan sonra ekonomide ortaya çıkan 
tabloyu değerlendirmek için Ekonomi Bakanı 
ile bir araya gelen ihracatçılar, Türkiye’nin 
ekonomideki gücünün dünyaya doğru 
anlatılmasının önemine vurgu yaptılar. 

bir kahramanlık destanı 
gerçekleştirdiğini söyledi. 
Zeybekci, demokrasinin ar-
tık bu ülkede devletin, hakim 
güçlerin, güçlü odakların 
garantisi altında olmadığını 
vurgulayarak, “Benim ülkem-
de demokrasi de özgürlük-
ler de devlet de artık halkın 
garantisi altındadır” dedi. 
Türkiye’nin imajı için 15 
STK ile bir araya geldiklerini 
vurgulayan Zeybekci “Tüm 
dünyaya Türkiye’nin ger-
çeklerini anlatacağız. Biz 
kendi kendimizi anlatmakla 
yetinmedik, dostlarımızın 

da bizi anlatmasını istedik. 
Çok olumlu dönüşler aldık. 
Dünya bundan böyle negatif 
olarak anılmayacak, sadece 
Türkiye’nin yatırımları konu-
şulacak” şeklinde konuştu. 
Zeybekci, bir iş adamının 
“Ben 3 yıldır Türkiye’deyim 
ve Türkiye dönemimin sonu-
na geliyorum. Ama eşimle 
sorun yaşıyorum. Eşim 
diyor ki, ‘Ben Türkiye’yi çok 
sevdim, burası benim ikinci 
evim gibi oldu, ben gitmek 
istemiyorum” dediğini 
aktardı. Bakanlar başkan-
lığında ülke ziyaretlerinin 
başlayacağı bilgisini veren 
Zeybekci, gittikleri yerlerde 
Türkiye’deki sivil demokrasi 
devrimi ile Türkiye’deki eko-
nomi fırsatlarını görüşecek-
lerinin altını çizdi. Zeybekci, 
dünyaya darbeyi değil, 
Türkiye’nin gerçeklerini ve 
güzelliklerini anlatacaklarını 
kaydetti. 
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GÖSTERGELER

TİM HAZİRAN AYI SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARI (1000 $)

                                                                                                                       HAZİRAN                                                                            SON 12 AY

SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim (%)  Pay  (%) 2014-2015 2015-2016 Değişim (%)  Pay  (%)

I. TARIM 1.611.672 1.709.457 6,1 14,4 21.672.241 20.507.697 -5,4 14,5

   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.147.440 1.173.299 2,3 9,9 15.357.714 14.595.071 -5,0 10,3

      Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 480.768 535.587 11,4 4,5 6.357.839 6.241.414 -1,8 4,4

      Yaş Meyve ve sebze 181.172 171.042 -5,6 1,4 2.242.836 1.983.331 -11,6 1,4

      Meyve sebze Mamulleri 110.251 118.698 7,7 1,0 1.341.621 1.333.544 -0,6 0,9

      kuru Meyve ve Mamulleri 92.532 99.645 7,7 0,8 1.382.938 1.359.449 -1,7 1,0

      Fındık ve Mamulleri 207.594 156.137 -24,8 1,3 2.742.607 2.403.977 -12,3 1,7

      zeytin ve zeytinyağı 17.737 15.907 -10,3 0,1 206.467 171.925 -16,7 0,1

      Tütün ve Mamulleri 54.936 73.103 33,1 0,6 1.006.782 1.017.218 1,0 0,7

      süs Bitkileri 2.450 3.180 29,8 0,0 76.625 84.214 9,9 0,1

   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 109.719 155.789 42,0 1,3 2.054.876 1.777.710 -13,5 1,3

     su ürünleri ve Hayvansal Mamuller 109.719 155.789 42,0 1,3 2.054.876 1.777.710 -13,5 1,3

   C. AĞAÇ VE oRMAN ÜRÜNLERİ 354.513 380.368 7,3 3,2 4.259.651 4.134.916 -2,9 2,9

     Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 354.513 380.368 7,3 3,2 4.259.651 4.134.916 -2,9 2,9

II. SANAYİ 9.651.285 9.792.672 1,5 82,5 115.819.082 108.204.156 -6,6 76,7

   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 986.924 1.011.418 2,5 8,5 12.284.570 11.378.497 -7,4 8,1

     Tekstil ve Hammaddeleri 678.623 714.260 5,3 6,0 8.354.434 7.965.480 -4,7 5,6

     deri ve deri Mamulleri 115.520 124.773 8,0 1,1 1.722.001 1.424.521 -17,3 1,0

     Halı 192.780 172.385 -10,6 1,5 2.208.136 1.988.496 -9,9 1,4

   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.416.857 1.322.607 -6,7 11,1 16.829.679 14.457.209 -14,1 10,2

     kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.416.857 1.322.607 -6,7 11,1 16.829.679 14.457.209 -14,1 10,2

   C. SANAYİ MAMULLERİ 7.247.504 7.458.647 2,9 62,9 86.704.833 82.368.450 -5,0 58,4

      Hazırgiyim ve konfeksiyon 1.456.442 1.531.503 5,2 12,9 17.461.702 17.529.482 0,4 12,4

      otomotiv endüstrisi 1.969.910 2.131.505 8,2 18,0 21.055.327 22.384.076 6,3 15,9

      gemi ve Yat 53.594 58.516 9,2 0,5 1.152.287 952.785 -17,3 0,7

      elektrik elektronik ve Hizmet 961.653 924.843 -3,8 7,8 11.180.668 10.348.508 -7,4 7,3

      Makine ve Aksamları 470.042 474.763 1,0 4,0 5.740.816 5.510.740 -4,0 3,9

      demir ve demir dışı Metaller 543.287 539.023 -0,8 4,5 6.578.438 6.125.488 -6,9 4,3

      Çelik 830.152 909.197 9,5 7,7 11.536.538 9.006.134 -21,9 6,4

      Çimento cam seramik ve Toprak ürünleri 238.436 240.171 0,7 2,0 2.935.489 2.748.069 -6,4 1,9

      Mücevher 232.756 157.468 -32,3 1,3 3.373.137 2.330.191 -30,9 1,7

      savunma ve Havacılık sanayii 159.704 143.124 -10,4 1,2 1.600.911 1.738.880 8,6 1,2

      İklimlendirme sanayii 321.366 335.559 4,4 2,8 3.987.138 3.593.204 -9,9 2,5

      diğer sanayi ürünleri 10.164 12.975 27,7 0,1 102.382 100.892 -1,5 0,1

III. MADENCİLİK 393.505 362.708 -7,8 3,1 4.247.125 3.679.970 -13,4 2,6

ToPLAM 11.656.461 11.864.837 1,8 100,0 141.738.448 132.391.823 -6,6 93,9
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YILLAR İTİBARI İLE TÜRKİYE İHRACATI (1000$)

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1000 $)

                                                                                                              HAZİRAN                                                                                                        SoN 12 AY

2015 2016 Değişim (%)  Pay (%) 2014-2015 2015-2016 Değişim (%)  Pay (%)

İMMİB 3.348.415 3.308.885 -1,2     27,9    40.824.976 35.806.273 -12,3     27,0    

uİB 2.062.831 2.227.753  8,0     18,8    22.226.743 23.293.558  4,8     17,6    

İTkİB 1.597.615 1.668.229  4,4     14,1    19.271.280 18.812.711 -2,4     14,2    

oAİB 969.707 964.980 -0,5     8,1    11.844.429 11.143.034 -5,9     8,4    

AkİB 883.771 1.013.834  14,7     8,5    11.073.159 10.743.268 -3,0     8,1    

eİB 894.206 820.681 -8,2     6,9    12.256.349 10.243.138 -16,4     7,7    

gAİB 709.164 676.916 -4,5     5,7    8.624.322 8.192.995 -5,0     6,2    

İİB 481.478 560.779  16,5     4,7    6.614.558 6.115.513 -7,5     4,6    

denİB 171.907 189.653  10,3     1,6    2.163.366 2.153.179 -0,5     1,6    

dAİB 193.506 163.240 -15,6     1,4    2.577.088 1.961.054 -23,9     1,5    

kİB 135.611 81.318 -40,0     0,7    1.760.460 1.760.063 -0,0     1,3    

BAİB 138.002 135.093 -2,1     1,1    1.552.308 1.394.089 -10,2     1,1    

dkİB 70.248 53.476 -23,9     0,5    949.413 772.949 -18,6     0,6    

ToPLAM 11.656.461 11.864.837 1,8  100    141.738.448 132.391.823 -6,6  100    

HAZİRAN İHRACATINDA İLK 20 ÜLKE (1000 $)
ÜLKE HAZİRAN
AlMAnYA 1.217.480,33
BİRleŞİk kRAllık 774.826,47
İTAlYA 716.848,08
ıRAk 571.344,34
BİRleŞİk devleTleR 634.125,90
FRAnsA 557.072,02
İsPAnYA 442.755,65
İRAn (İslAM cuM.) 317.547,71
HollAndA 333.935,42
suudİ ARABİsTAn 297.427,98
İsRAİl 268.047,25
BİRleŞİk ARAP eMİRlİkleRİ 296.016,35
PolonYA 233.994,13
MısıR 196.897,29
RoMAnYA 271.931,56
BelÇİkA 234.796,90
BulgARİsTAn 231.383,69
Çİn HAlk cuMHuRİYeTİ 204.433,18
cezAYİR 178.995,99
RusYA FedeRAsYonu 125.596,24
ToPLAM 8.105.456

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT 
YAPAN İLLER SIRALAMASINDA HATAY 

10’UNCU, ADANA 11’İNCİ, KAYSERİ 12’İNCİ, 
MERSİN 13’İNCİ, KAHRAMANMARAŞ 

18’İNCİ, KARAMAN 29’UNCU VE OSMANİYE 
42’İNCİ SIRADA YER ALDI.
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GÖSTERGELER

ÜLKELERE GÖRE HAZİRAN İHRACATI ($)
HAzıR gİYİM

BulgARİsTAn 9.394.397,89
PolonYA 4.919.330,37
AlMAnYA 3.966.260,20
İsPAnYA 3.426.484,54
BİRleŞİk kRAllık 1.315.528,15
RoMAnYA 1.006.228,29
FRAnsA 993.075,77
İTAlYA 675.448,09
suudİ ARABİsTAn 492.394,36
HollAndA 474.367,17

TeksTİl
İTAlYA 19.211.890,04
BulgARİsTAn 5.006.715,09
BİRleŞİk devleTleR 3.640.298,39
PoRTekİz 3.618.708,07
İsPAnYA 3.360.777,66
BRezİlYA 2.615.364,75
MısıR 2.393.407,72
AlMAnYA 2.296.137,63
YunAnİsTAn 2.237.875,08
BİRleŞİk kRAllık 2.107.122,69

YAŞ MeYve seBze
ıRAk 8.420.039,44
suudİ ARABİsTAn 6.909.195,91
RoMAnYA 5.652.677,19
AlMAnYA 5.078.027,39
RusYA  3.904.710,04
BeYAz RusYA 2.418.206,97
suRİYe 2.295.872,77
BİRleŞİk devleTleR 2.154.818,04
noRveÇ 1.986.703,24
YunAnİsTAn 1.744.543,36

HuBuBAT, BAklİYAT
ıRAk 20.988.118,63
suRİYe 12.392.334,93
sudAn 3.893.168,00
lüBnAn 3.775.210,45
suudİ ARABİsTAn 3.327.671,03
MısıR 2.528.708,53
AlMAnYA 2.523.194,01
BAnglAdeŞ 2.447.500,00
lİBYA 2.151.276,64
İsRAİl 1.619.351,14

su üR. HAYvAnsAl MAMulleR
ıRAk 8.523.119,74
suRİYe 3.261.407,23
lüBnAn 1.816.449,00
PAkısTAn 1.424.000,00
AlMAnYA 993.542,60
BAnglAdeŞ 940.250,00
BAe 715.100,00
MeRsİn seRBesT BÖlge 442.857,14
kkTc 434.125,56
güRcİsTAn 244.831,74

MoBİlYA, kAĞıT ve oRMAn
ıRAk 18.843.030,33
AlMAnYA 4.074.529,10
İTAlYA 3.631.856,76
BİRleŞİk kRAllık 2.932.651,40
suudİ ARABİsTAn 2.323.366,78
İsRAİl 2.311.373,98
İRAn (İslAM cuM.) 2.163.039,56
üRdün 1.711.429,92
FRAnsA 1.674.719,15
BİRleŞİk devleTleR 1.584.327,09

deMİR ve deMİR dıŞı MeTAlleR
ıRAk 21.160.817,62
FRAnsA 14.502.855,03
cezAYİR 10.066.326,51
suudİ ARABİsTAn 7.645.019,47
RoMAnYA 6.938.973,61
BİRleŞİk kRAllık 6.710.877,22
suRİYe 6.517.628,70
İsRAİl 4.866.658,12
AlMAnYA 4.816.398,56
YeMen 4.615.983,86

kİMYevİ MAddeleR
BİRleŞİk devleTleR 45.956.360,28
MısıR 39.300.986,15
BİRleŞİk kRAllık 18.246.861,50
BAe 17.766.101,05
güneY AFRİkA cuM. 17.290.627,50
YunAnİsTAn 16.653.558,77
MAlTA 13.723.053,89
ıRAk 9.317.402,65
İsPAnYA 8.959.620,63
AlMAnYA 8.918.751,18

SEKTÖRLER HAZİRAN DEĞ (%)   2016  YILI DEĞ (%)

I. TARIM 223.037.127 2 1.448.315.350 -4
 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 150.162.760 -6 1.046.501.996 -7
   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 85.552.843 -8 496.743.012 -9
   Yaş Meyve ve sebze 45.704.279 -4 416.136.406 -3
   Meyve sebze Mamulleri 9.695.308 3 50.391.773 -4
   kuru Meyve ve Mamulleri  4.954.079 -22 50.918.053 14
   Fındık ve Mamulleri 2.532.265 38 22.214.170 8
   zeytin ve zeytinyağı 584.108 -43 4.172.969 -45
   Tütün 1.012.850 -24 3.641.446 -73
   süs Bitkileri ve Mam. 127.027 151 2.284.167 237
 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 20.867.649 81 130.428.335 6
   su ürünleri ve Hayvansal Mamuller 20.867.649 81 130.428.335 6
 C. AĞAÇ VE oRMAN ÜRÜNLERİ 52.006.719 10 271.385.019 4
   Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 52.006.719 10 271.385.019 4
II. SANAYİ 588.933.382 -11 3.423.730.120 -16
 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 83.441.725 7 471.646.288 3
   Tekstil ve Hammaddeleri 79.659.669 7 451.813.277 3
   deri ve deri Mamulleri 1.175.728 11 5.945.952 11
   Halı 2.606.328 -13 13.887.059 -10
 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ 250.396.349 -27 1.446.477.450 -30
   kimyevi Maddeler ve Mamulleri  250.396.349 -27 1.446.477.450 -30
 C. SANAYİ MAMULLERİ 255.095.308 7 1.505.606.382 -2
   Hazırgiyim ve konfeksiyon 34.902.228 10 269.981.203 41
   otomotiv endüstrisi 47.802.108 32 283.218.741 24
   gemi ve Yat 10.968 68 32.623 -89
   elektrik-elektronik,Mak.ve Bilişim 24.360.942 1 132.202.580 5
   Makine ve Aksamları 22.368.751 21 122.007.886 42
   demir ve demir dışı Metaller 28.645.308 -14 165.944.441 -15
   Çelik 68.760.198 -6 403.199.595 -29
   Çimento cam seramik ve Toprak ürünleri 10.354.396 12 56.798.280 -16
   Mücevher 18.496 11 61.451 140
   savunma ve Havacılık sanayii 449.354 -27 4.187.878 -32
   İklimlendirme sanayii 17.072.851 64 66.360.314 -3
   diğer sanayi ürünleri 349.709 43 1.611.391 24
III. MADENCİLİK 12.482.403 -22 59.446.265 -25
ToPLAM 824.452.912 -8 4.931.491.735 -13

AKİB HAZİRAN AYI SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARI ($)



Arachra Performance
SON  TEKNOLOJİ GÜNEY KORELİ  YENİ ARACHRA  VE  TEXLON SPANDEX SATIŞTA

mükemmel esneklik

yüksek güç ve stabilite

yüksek ısıya dayanıklı

Istanbul Office
Nispetiye Cad. Gürel Apt. No:42 C-Blok Kat:3 Daire:23 Levent-Beşiktaş/İstanbul      Tel. +90-212-325-7861      Cep. +90-543-686-8681



Tel: 0258 213 18 18 Faks: 0258 213 00 66
E-mail: info@granditimathotel.com

Cumhuriyet Mah. Fevzi Çakmak Bulv. No:205 Denizli
Facebook: /granditimathotel

ORGANİZASYONLAR

TOPLANTILAR

DÜĞÜN-NİŞAN-KINA GECESİ

COFFEE BREAK

PAMUKKALE 20 KM.

OTOGAR 5 KM.

HAVAALANI 70 KM.

FORUM ÇAMLIK 1,5  KM.

68 STANDART ODA

3 SUITE ODA

TOPLAM 71 ODA

ESTETİK GÖRÜNTÜLÜ

KONFORLU ODALARI

ZENGİN AÇIK KAHVALTI BÜFESİ

SAFE BOX

Wİ-Fİ

OTOPARK

ÇAY VE KAHVE İKRAMI




