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UYMSİB Başkanı Dr. 
Salih Çalı, yumuşak 
çekirdekli meyvelerde 
görülen ateş yanıklığı 
hastalığının ürün kay-
bının yanı sıra ihracatı 
da olumsuz etkilediği-
ni söyledi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili 
Umut Oran,  UİB’in yakın zamanda Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 
birliği olacağına inandığını söyledi.

UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı, gıda güvenliği, kalite ve 
rekabetçi bir fiyatla uluslararası yaş meyve ve sebze 
piyasasında iyi noktalara gelinebileceğini söyledi. s2

İhracatçı analiz 
desteği istiyor

Türkiye’nin yaş meyve sebzedeki önemli pazarlarından Rusya’da, 
rublenin dolar karşısında değer kaybetmesi Türk ihracatçılarını 
mağdur etti.  s3

Rusya’daki deprem yaş meyve 
sebzecileri iflasın eşiğine getirdi

Uzakdoğu’ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi, 
Japonya’ya kiraz ihracatının engellerinin kaldırılması 
amacıyla 2015’de izlenecek yol haritasını ele aldı. s2

Çalı’dan 
teknik 
sunum

Ziraat Mühendisleri 
Odası VIII. Teknik 
Kongresi’ne katılan 
Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Dr. 
Salih Çalı, ‘Yaş Sebze 
Meyve İhracatında
Kalıntı ve Diğer 
Sorunlar ile Çözüm 
Önerileri’ başlıklı bir 
sunum yaptı.

UYMSİB ihracatta
hedef büyüttü

Uludağ Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği, 
2014 yılında gerçekleştirdiği 
101,9 milyon dolarlık ihracatı, 
2015’te 120 milyon dolara 
çıkarmayı hedefliyor.

UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı,  ‘Bursa Siyahı 
İnciri İçin İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin Saptan-
ması ve İlek Bahçesinin Kurulması’ projesinin 
ilerleme sürecine girdiğini söyledi.

Bursa Siyahı İlek 
Projesi ilerleme sürecinde
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Kirazın Japonya yolculuğu  
çalışmaları sürüyor
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Ekonomi Bakanlığı onayı ile kurulan ve sek-
retaryası Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’nce yürütülen Uzakdoğu’ya Yaş 
Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi, gün-
demdeki gelişmelerin değerlendirilmesi ama-
cıyla 25 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da top-
landı.

2015 YILINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 
ELE ALINDI

Japonya’ya kiraz ihracatının önündeki engel-
lerin kaldırılmasının hızlandırılması amacıyla 
2015 yılında yapılacak çalışmaların ele alındı-
ğı toplantıda, sırasıyla Ağustos 2010 ve Şubat 

2014 tarihlerinde Japonya’ya ihraç izni alınan 
limon ve greyfurt ürünlerinin bu ülkeye sevki 
sırasında yaşanan sorunlar da gündeme ta-
şındı. Programda, Japonya’ya dışındaki diğer 
Uzak Doğu ülkelerine hangi yaş meyve ürün-
lerinin ihraç izin çalışmalarının yapılacağı 
hakkında görüşmelerde de bulunulurken, bir 
sonraki toplantıda ele alınmasına karar veri-
len hususlar da gündeme getirildi.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 
toplantı salonunda gerçekleştirilen ve İhracat 
Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Baş-
kanı Tayfun Kılıç’ın başkanlık ettiği programa; 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na (GTHB) 

bağlı ilgili birimlerin yöneticileri, Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 
yetkilileri, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracat-
çıları Birliği Başkanı Dr. Salih Çalı ile Akde-
niz, Ege ve Batı Akdeniz ihracatçılar birlikleri 
yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra GTHB’na 
bağlı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü, Zirai Mücadele Araştırma 
İstasyon Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürle-
ri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Ko-
ruma Bölümü temsilcileri katıldı.

Kirazın Japonya yolculuğu için çalışmalar sürüyor
Ankara’da toplanan Uzakdoğu’ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi, özellikle Japonya’ya kiraz ihracatının
önündeki engellerin kaldırılması amacıyla 2015 yılında izlenecek yol haritasını ele aldı.

haber

İnovasyon ışığı İstanbul’da yandı

2014 yılı ihracat rakamları değerlendirildi

Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası, 4-5-6 Aralık tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm birliklerin başkanları, ‘2014 İhracat ve Ekonomi Değerlendirme ve Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Ekonomi Bakanı Zeybekci ile birlikte 2014 yılı ihracat performansını masaya yatırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından; Ekonomi Bakanlığı desteğinde, Arçelik AŞ., Sabancı Holding, Türk 
Ekonomi Bankası (TEB) ve Türk Hava Yolları stratejik ortaklığında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Türkiye İno-
vasyon Haftası, 4-5-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin ki-
şinin katıldığı etkinlikte Hollanda partner ülke olarak yer alırken, alanında uzman birçok yerli ve yabancı 
konuk, katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Toplamda 35 AR-GE merkezi, 21 teknopark, 39 üniversite, 9 
bilim ve teknoloji merkezi, İstanbul’da 3 gün boyunca süren etkinliklere katıldı. Ayrıca, 7 AR-GE proje pa-
zarı ve 21 tasarım yarışmasından toplam 502 proje sergilendi. Bunların yanında, Türk iş dünyasından üst 
düzey yöneticiler, öğrencilerle kariyer etkinlikleri gerçekleştirirken, öğrenciler de iş adamlarıyla birebir 
görüşme fırsatı buldu. İnovasyon Haftası kapsamında 21 ayrı tasarım yarışması düzenlenirken, mobilyadan kumaşa, mücevherden endüstriyel 
gıdaya, halıdan deriye, ev tekstilinden otomotive, gemi ve yattan plastikle metal ambalaja kadar birçok alanda tasarımlar sergilendi.

2014 yılı ihracatını değerlendiren ve 2105 
yılında ihracatçıların beklentilerini açıklayan 
Büyükekşi, “2014 yılında, 12 ayın 10’unda 
Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2015’te OVP 
hedefi olan 173 milyar doları yakalayarak 
önemli bir sıçrama hedefliyoruz. Kesin ihra-
cat rakamları ocak ayı sonunda TÜİK tarafın-
dan açıklanacak, fakat 2014 toplam ihracatı-

nın 158 milyar doları aşacağına inanıyoruz” 
dedi. 2014 yılında tarım ihracatı yüzde 5,4 
artarak 22 milyar 489 milyon dolar, sanayi 
ürünleri ihracatı yüzde 4,3 artarak 124 mil-
yar 147 milyon dolar, madencilik ürünleri 
ihracatı ise yüzde 7,7 gerileme ile 4 milyar 
647 milyon dolar oldu. İller bazında ihracat 
rakamları incelendiğinde ise İstanbul yüzde 

6,6 artış ve 68 milyar dolarla ilk sıradaki ye-
rini korurken, 2. sıradaki Bursa’nın ihracatı 
ise yüzde 0,8 düşüşle 12,7 milyar dolar oldu. 
3. sıradaki Kocaeli’nin ihracatı da yüzde 2,8 
kayıpla 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçek-
leşti.

UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı, ancak gıda güvenliği, kalite ve rekabetçi bir fiyatla uluslararası yaş meyve ve sebze
piyasasında iyi noktalara gelinebileceğini söyledi.

Sektörün önündeki en büyük engellerden birinin tarım ilacı kalıntıları sorunu olduğu açıklayan Salih 
Çalı, isteğe tabii analizlerin kesinlikle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Çalı, “Bu konuyu yazılı 
olarak Tarım Bakanı’mıza ilettik. Talebimizin karşılanması, ihracatın yanı sıra ülke içerisinde gıda gü-
venliğinin çözümlenmesi bakımından da isabetli olacaktır. Bakanlığın desteklemesi halinde sorunun 
tamamıyla çözüleceğini düşünüyoruz. Bu uygulama hayata geçirildiği takdirde üretici, hasattan kısa 
süre önce yapılacak analizlerle tarım ilacı kalıntı durumunu rahatlıkla tespit edebilir. Bu da hem üre-
time hem de ihracata katma değer olarak yansıyacaktır. İhracata yönelik analizler çeşitli ülkelerde 
destekleniyor. Sorunun köklü çözümü için bu en etkili yol olacaktır” dedi.

İhracatçı analiz desteği istiyor
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Türkiye’nin yaş meyve sebzedeki önemli pazarlarından Rusya’da rublenin, dolar 
karşısında değer kaybetmesi Türk ihracatçılarını mağdur etti. Türkiye’nin yanı sıra 
çevredeki birçok ülkenin de Rusya pazarına girmesiyle sıkıntı yaşanmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak aralarında Uludağ Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. 
Salih Çalı, Batı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhra-
catçıları Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, İstanbul 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Latif Ünal, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Ali Kavak ve Doğu Karadeniz 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı 
Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın da yer aldığı 5 bir-
lik başkanı ortak bir basın bildirgesi yayınladı. 
Yaş meyve ve sebze sektörünün temsilcilerinin 
yayınladıkları bildirgede, “Pazarlardaki devam-
lılığımızın sürdürülebilmesi ve oluşan olumsuz 
şartların sektörün geleceği göz önünde bulun-
durularak hafifletilebilmesi, yaş meyve sebze 
ihracatçılarımızın uğradıkları zararların bir 
nebze olsun telafisinin sağlanabilmesini te-
minen acilen önlem alınması gerekmektedir” 
denildi.
Yaş meyve ve sebze sektörünün geldiği noktayı 
anlatan bildirgede şu ifadeler yer aldı:
Rusya’nın, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yaş 
meyve sebze alımını durdurması ile birlikte 
Rusya’nın yaş meyve sebze ihtiyacının karşı-
lanmasında çok önemli bir konuma sahip olan 
Türkiye’de gerek üretici gerek ihracatçı bazında 
yüksek beklentiler oluşmuş ve iç pazarda üre-
tim bazında fiyatlar, olması gerekenin çok üze-
rine çıkmış, ihracatçılarımız ürünleri yüksek 
fiyatlardan satın almak durumunda kalmışlar-
dır. Ancak ambargo dolayısı ile oluşan beklenti 
nedeniyle ürün fiyatlarının katlanması, arz ve 
talep dengesinin bozulması ve diğer tedarikçi 

ülkelerden Rusya pazarına beklentilerimizin 
çok üzerinde ürün arzının gerçekleşmesi sebe-
bi ile ihracatçılarımız yüksek fiyatlarla aldığı 
ürünleri Rusya pazarında büyük zararlarla sat-
mak zorunda kalmıştır.
Diğer taraftan rublenin ambargo sonrası geçen 
zaman içerisinde yüzde 60-70’lere varan oran-
larda değer kaybetmesi ve Rusya pazarında 
ruble ile 3 aya varan vadelerde satış yapıyor 
olmasından dolayı alacaklarının yüzde 60-70 
oranında erimesi, ihracatçılarımızı iflasın eşi-
ğine getirmiştir. Özetle; 3 ay önce 38 rubleye 
karşılık 1 USD alırken, şu anda 80 rubleye an-
cak 1 USD alınmaktadır. Ambargo vesilesi ile 
Avrupa Birliği üye ülkelerinin ürünlerini yine 
Avrupa Birliği sınırlarında satmak durumunda 
kalması, AB pazarında da ticaretimizi baltala-
mıştır. Diğer taraftan Türkiye için önemli pazar 
konumundaki Ortadoğu’da, özellikle Irak’ta ve 
Ukrayna’da yaşanan ekonomik ve siyasi karı-
şıklıklar da ihracatı olumsuz etkilemektedir.
İhracatımızda önemi göz ardı edilemeyecek 
bir paya sahip ve Türkiye’nin istihdam kaynağı 
olan, yarattığı iş hacmi ile birlikte ülke ekono-
misine sağladığı faydaları çok büyük olan yaş 
meyve sebze sektörümüz ayakta kalma müca-
delesi vermektedir. Bu çerçevede pazarlardaki 
devamlılığımızın sürdürülebilmesi ve oluşan 
olumsuz şartların sektörün geleceği göz önün-
de bulundurularak hafifletilebilmesi, yaş mey-
ve sebze ihracatçılarımızın uğradıkları zararla-
rın bir nebze olsun telafisinin sağlanabilmesini 
teminen acilen önlem alınması gerekmektedir.

Rusya depremi yaş meyve sebzecileri
iflasın eşiğine getirdi

Dr. Salih Çalı
UYMSİB Başkanı

Değerli ihracatçılar 
ve değerli 
okurlarım,
Yaklaşık dört senedir çıkarmakta olduğumuz 
‘Haber Bülteni’miz; ihracatçı ve üreticilerimiz 
başta olmak üzere birinci derecede ilgili ba-
kanlıklarımızdan; Ekonomi ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yanı sıra çeşitli kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarına Birliğimizin faali-
yetlerini, görüşlerini, güncel konuları da işle-
yerek iletişim kurulmasını amaçlamıştır.

Bugüne kadar çıkardığımız “21 sayı” ile har-
cadığımız emek ve maddi imkânlarımızdan 
özveride bulunarak, bu konudaki tercihimizi 
oluşturduk. Projelerimiz ile de çeşitli üretici 
ve dolayısıyla ihracatçı sorunlarının seslendi-
rildiği etkinlikleri düzenleme ve bunlara katı-
lım önceliklerimiz olmuştur. Uzak Doğu ve ABD 
gibi yeni pazar oluşturulması için çabalarımız 
en üst düzeyde devam ettirilmeye çalışılmıştır.
Son güncellemelerimize göre kısa-orta-uzun 
vadede yaş meyve sebze sektörünün yaklaşık 
30 adet sorununa ilişkin çözüm önerilerimiz 
bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi Ekonomi 
Bakanlığı; kalan 20 tanesi ise Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile doğrudan ilgilidir. Bu 
sorunların bazıları yazılı ve sözlü olarak en üst 
düzeylerde dile getirilmesine ve kolaylıkla hal-
ledilebilecek olmalarına rağmen maalesef çö-
zümlenmemekte, sürüncemede kalmaktadır. 
Örneğin; kesim ve ihraç tarihlerine uyumsuz-
luk, organik tarım ürünlerinin ihracat verileri-
nin bulunmayışı, özel istek (otokontrol) ana-
lizlerinin desteklenmemesi, aşırı ve düzensiz 
yağmurlardan dolayı oluşan zararın TARSİM 
sigortalarının kapsamına alınmaması, iyi tarım 
uygulamaları ve diğer ulusal sertifikaların yurt 
dışında geçersiz oluşu, geçiş belgesi, lojistik-
liman ücretleri, gümrüklerde bekleme, Kapya 
biber ihracatı kısıtlaması vb. gibi sorunlar. Bu 
durumda farklı stratejiler geliştirmek gerekti-
ği ortaya çıkmaktadır. Üretici ve ihracatçıların 
çeşitli sorunlarının çözümü için en etkili yolun 
yasama gücüne etkili olmaktan geçtiği kanaati 
oluşmaktadır.

YMS ihracatçıları kaliteli ve yeterli yaş meyve 
sebzeyi buldukları oranda ticari faaliyetlerine 
devam edebilir, para kazanırlar. Tersinden ba-
kınca bu durum, üreticiler için 
de geçerlidir. Yeni sloganı-
mız: “Güçlü Üretici-Güçlü 
İhracatçı-Güçlü Yönetim”.

Sağlık içinde bol kazançlı 
günler dilerim.

UiB Bulten 22.indd   3 30.01.2015   14:00:45



4 Sayı: 22

Kasım-Aralık 2014haber

Ateş yanıklığı hastalığı paneli yapıldı

Birlik başkanları Veysel Parlak ile bir araya geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
ve Bitki Sağlığı Araştırmaları Müdürlüğü ta-
rafından Bursa’da ‘Yumuşak Çekirdekli Meyve 
Ağaçlarında Ateş Yanıklığı Paneli’ düzenlendi. 
“Bahçeni yakından izle, zamanında ilaçla, pa-
ran cebinde kalsın, çiçeğin dalında” sloganıy-
la gerçekleştirilen panelde, UYMSİB Başkanı 
Dr. Salih Çalı da ‘Ateş Yanıklığı Hastalığı Açı-
sından Meyve İhracatında Yaşanan Sorunlar’ 
konulu bir sunum yaptı.
Salih Çalı, yumuşak çekirdekli meyvelerde 
görünen ateş yanıklığı hastalığının tahripkâr 
bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın ağacın 
dalları ile gövdesi dahil olmak üzere ağaçlar-
daki meyveleri yakıyormuşçasına bir zarara 
yol açtığını söyledi. Ateş yanıklığı hastalığının 
Türkiye’de ilk kez 1985 yılında görüldüğünü 
hatırlatan Dr. Çalı, “O zaman ben de araştır-
macı kimliğimle o çalışmalarda yer almıştım. 
Bu tarih önemli olduğu için sizlerle paylaşıyo-
rum. Bu hastalık 1985 yılından bu yana yani 
yaklaşık 30 yıl içinde Türkiye’de hemen he-
men tüm yumuşak çekirdekli meyvelerin ye-
tiştirildiği alanlarda görüldü, görülmeye de-
vam ediyor. Hastalık, ürün kaybından başka, 
bahçelerin tahrip olmasına ve ölmesine varan 
zararlara da sebep oluyor” diye konuştu.

ARMUT İHRACATI 4 KAT ARTMALI
Yumuşak çekirdekli meyve deyince de akla 
elma, armut, ayva geldiğini kaydeden Dr. 
Salih Çalı, hastalığın, bu meyve türleri başta 
olmak üzere diğer birçok meyvenin de ihraca-
tını etkiler yanının olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, Bursa’da 160 bin tonluk bir 
armut üretiminin bulunduğunu da hatırlatan 
Çalı, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bursa, Türkiye armut üretimin üçte birini 
karşılıyor. Fakat ihracatımız bu üretim mik-
tarlarıyla eşdeğer değil. Armut özelinde ko-
nuşmak gerekirse, ülkemizin 10 milyon dolar 
mertebesinde ihracatı var. Bu rakamın en az 
4 kat artması gerekiyor. Aslında bu ihracat 
rakamlarının bu denli az olmasının nedenleri 

arasında girdi maliyetlerinin yüksek olması, 
gıda güvenliği ve kalite gibi konular var. Hal 
böyle olunca, ürünlerimiz uluslararası piyasa-
da diğer armut üreticisi, ihracatçısı ülkelerle 
rekabet edemiyor. Yurt içindeki piyasada 5-6 
lira rakamlarında değer bulan bir armut, ulus-
lararası piyasada neredeyse 1 dolar mertebe-
sinde satılıyor.”
Bursa Vali Yardımcısı Hüseyin Eren, Bitki Sağ-
lığı Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Birol 
Akbaş, Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Ömer Çelik ve çok sayıda üreticinin ka-
tıldığı panelin sonunda, ilgili tüm paydaşların 
bir araya gelerek acil eylem planının oluştu-
rulması ve entegre bir şekilde hastalıkla mü-
cadele edilmesi gerektiği bildirildi.

Gerçekleştirilen yemekli toplantıda, birlikler 
bazında ihracat rakamları hakkında İhracat 
Genel Müdürü Veysel Parlak’a bilgiler veren 
UİB’e bağlı ihracatçı birliklerinin başkanları, 
çözüm bekleyen sorunlar ve ihracatçıların ta-
leplerini de Parlak’a ilettiler. Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Salih Çalı 
da yapılan görüşmede; özel istek analizlerinin 
devlet desteklerine alınması, TARSİM sigortala-

rının kapsamının genişletilmesi, Uzakdoğu’ya 
Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi’nin ça-
lışmaları çerçevesinde özellikle ABD’ye Bursa 
Siyahı İnciri ve Japonya’ya kiraz ihraç izninin 
alınması kapsamında gelinen nokta hakkında 
Parlak’ı bilgilendirdi.
Toplantıda, Türkiye’nin ihracatta son yıllarda 
büyük atılımlar gerçekleştirdiğini dile getiren 
Parlak, “Türkiye’nin üretim başkenti konumun-

daki Bursa’nın buradaki payı gerçekten çok 
büyük. Bursa, 2023 hedeflerine ulaşılmasına 
büyük katkı koyacak ilimizin başında geliyor. 
Ekonomi Bakanlığı olarak bu hedeflere ulaşıl-
ması noktasında önemli destekler sağlıyoruz. 
Bu destek mekanizmalarının, ihracatçılarımı-
zın beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi 
adına gereken çalışmalar yapılmaya devam 
edecektir” dedi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Salih Çalı, yumuşak çekirdekli meyvelerde görülen ateş 
yanıklığı hastalığının ürün kaybının yanı sıra ihracatı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz ay Bursa’ya gelen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, 
UİB’e bağlı ihracatçı birliklerin başkanlarıyla bir araya geldi.
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Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2014 yılında gerçekleştirdiği 101,9 milyon dolarlık ihracatı, 2015’te
120 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde 
bulunan beş ihracatçı birliğin başkan ve yöne-

ticileri, 2014 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. 
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirilen 
Başkanlar Kurulu toplantısına; UİB Koordinatör 
Başkanı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhra-
catçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, 
UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve UYMSİB 
Başkanı Dr. Salih Çalı, Uludağ Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Baş-
kanı Şenol Şankaya, Uludağ Meyve Sebze Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı 
Orhan Gençoğlu ve Uludağ Tekstil İhracatçıları 
Birliği (UTİB) Başkan Yardımcısı Osman Nuri Ca-
nik katıldı.

UİB, 2014’DE DE 2.’LİK
KOLTUĞUNU KAPTIRMADI 

Toplantıda, UİB ihracatının 2008 krizinden son-
raki en iyi rakama ulaştığını dile getiren Koor-
dinatör Başkan Orhan Sabuncu, “2014 yılında 

194 ülkeye ihracat gerçekleştirdik ve bir önceki 
yıla göre ihracatımızı yüzde 2,7 artırarak 23,4 
milyar dolara çıkardık. UİB, 2014 yılını da en 
fazla ihracat yapan 2. birlik olarak tamamladı. 
Bu dönemde Bursa ihracatı ise yüzde 0,8 geri-
lemiş ve 12 milyar 750 milyon dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Buna rağmen Bursa, 2014 yılında 
da en fazla ihracat yapan 2. il konumunda yer 
almıştır” dedi.

2014 İHRACATI 101,9 MİLYON DOLAR 
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
olarak, 2014 yılında gıda güvenliği ve ihracatta 
kaliteyi artırmak adına birçok önemli çalışma-
ya imza attıklarını kaydeden UYMSİB Başka-
nı Dr. Salih Çalı da 2014 yılında Bursa Siyahı 
İnciri’nin altın dönemini yaşadığını ve incir ih-
racatında rekora ulaşıldığını söyledi. UYMSİB’in 
2014 yılında yüzde 5 kayıpla 101,9 milyon do-
lar ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Dr. Çalı, 
“Fakat 2015 için kendimize 120 milyon dolarlık 
bir hedef koyduk. Bu hedefin gerçekleşmesi 
için tüm gücümüzle çabalıyoruz” diye konuştu.
Bu dönemde ihracatta yaşanan düşüşte; Fransa 
ve İsviçre pazarlarında ve siyah zeytin, üzüm, 

ayva, biber ve kabak mal gruplarında görülen 
azalışların etkili olduğunu anlatan Salih Çalı, 
2014 yılında Türkiye geneli yaş meyve sebze 
ihracatının da bir önceki yıla oranla yüzde 2 
artarak 2 milyar 396 milyon dolar seviyesine 
ulaştığı bilgisini verdi.
Dr. Salih Çalı, birlik olarak yüksek ihracat ra-
kamlarını hedeflemelerinin yanı sıra özellikle 
gıda güvenliği ve katma değeri yüksek ürünle-
rin ihracatına odaklandıklarını, beklentilerinin 
dünya markası marketlere hitap etmek ve yeni 
pazarlara ulaşmak olduğunu da dile getirdi.

BİRLİKLER BAZINDA DURUM 
Öte yandan, UİB’e bağlı birlikler bazında bakıl-
dığında ise otomotiv endüstrisinin 22,3 milyar 
dolarlık dış satışla ihracatta üst üste 9. kez 
şampiyonluğunu ilan ettiği görülürken, UTİB de 
geçtiğimiz yıla oranla ihracatını yüzde 4,5 ar-
tarak 1 milyar 412 milyon dolara yükseltti. Bu 
dönemde UHKİB’in ihracatı yüzde 10’luk artış 
kaydederek 570 milyon dolar seviyesinde ger-
çekleşirken, UMSMİB de 2014 yılında ihracatını 
yüzde 5 oranında yükselterek 186,9 milyon do-
lara çıkarttı.

panel

UYMSİB ihracatta hedef büyüttü
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Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik 
Kongresi’ne katılan UYMSİB Başka-
nı Dr. Salih Çalı, ‘Yaş Sebze Meyve 
İhracatında Kalıntı ve Diğer Sorunlar 
ile Çözüm Önerileri’ başlıklı bir sunum 
yaptı.

UYMSİB’in 2014 yılı ihracatındaki yüzde 5 gerilemede, 
Fransa ve İsviçre pazarları ile siyah zeytin, üzüm, ayva, 
biber ve kabak ihracatında yaşanan azalışlar etkili oldu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik 
Kongresi, 12-16 Ocak 2015 tarihlerinde Çan-
kaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 5 gün süren ve 670’i kayıtlı 
olmak üzere 1.100’den fazla katılımcının takip 
ettiği kongrenin 3. gününde ‘Yaş Sebze Meyve 
İhracatında Kalıntı ve Diğer Sorunlar ile Çözüm 
Önerileri’ başlıklı bir sunum yapan Uludağ Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. 
Salih Çalı, sunumunda, bu alanda yapılacak 
çalışmaları; öncelikle çözülmesi gereken so-
runlar ve çözüm önerileri, kısa vadede çözüm 
bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri ile yakın 
gelecekte çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm 
önerileri olarak 3 başlıkta sıraladı.

‘TARIM İLACI KALINTILARI, 
HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Dr. Salih Çalı, şunları anlattı: “Yaş meyve 
sebze ihracatında tarım ilacı kalıntıları ne-
deniyle gerek AB ülkelerinde gerekse Rusya 
Federasyonu’nda yaşanan zorluklar önceliğini 
ve önemini korumaktadır. Gıda güvenliği ve 
tarım ilacı kalıntı riskinin yok edilmesi kapsa-
mında önlemlerin alınması ve bunların etkin 
bir biçimde uygulamaya konulması, dış ticaret 
ve gıda güvenliği açısından hayati önem ta-
şımaktadır. Bu alanda özel istek analizlerinin 
de oldukça önemli bir işlevi bulunmaktadır 

ve devlet yardımları kapsamına alınması hu-
susu, ihracatçılarımız açısından büyük önem 
göstermektedir. Bu süreçte organize sanayi 
bölgelerinin firmalara sağladığı avantajlardan, 
yaş meyve sebze sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarında faydalanabilmesi amacıyla ‘Orga-
nize Tarım Bölgeleri’nin kurulması da gerek-
mektedir.”
Salih Çalı ayrıca, yeni pazar açılımlarına kon-
santrasyon ve ilgili birimlerin etkin koordinas-
yonunun sağlanması ile dış lobi destekleriyle 
sonuca ulaşma sürecinin daha etkin yönetil-
mesi gerektiğinin de altını çizdi.

2014 yılında dünyada yaşanan ekonomik ve 
siyasi krizlerle, olumsuz hava koşullarının yol 
açtığı rekolte kayıpları UYMSİB’in ihracatına 
da olumsuz yansıdı. Bu dönemde ihracat bir 
önceki yıla oranla yüzde 5 düşüş göstererek, 
101,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 
2013 yılında bu rakam 107,4 milyon dolar dü-
zeyindeydi.
2014 Ocak-Aralık dönemi ihracat kayıt rakam-
ları incelendiğinde; 28 milyon 745 bin dolarla 
ürün grupları arasında en yüksek ihracat de-
ğerine sahip olan siyah zeytindeki yüzde 9’luk 
kayıp kendini gösterdi. Siyah zeytini, 28 mil-
yon 521 bin dolarla (yüzde 27 artış) kiraz-vişne 
grubu, 19 milyon 680 bin dolarlık payıyla da 
(yüzde 17 artış) siyah incir takip etti.

UYMSİB ihracatında meydana gelen düşüte, 
önemli ihracat kalemlerinden siyah zeytin ile 
yaş meyvede üzüm ve ayva ile yaş sebzede bir-
çok kalemde meydana gelen azalışların etkili 
olduğu görüldü.

İLK 5 ÜLKENİN 4’ÜNDE İHRACAT DÜŞTÜ
Ülkeler bazında ihracat rakamlarına bakıldığın-
da ise ilk beş ülke sıralamasındaki Almanya’ya 
ihracat yüzde 3,4’lük düşüşle 37 milyon 785 
bin dolar, Hollanda’ya yüzde 14,2’lik artışla 15 
milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 14,21’lik 
azalışla 10 milyon 289 bin dolar, Belçika’ya 
yüzde 28,4’lük kayıpla 4 milyon 640 bin dolar 
ve Fransa’ya da yüzde 0,4’lük azalışla 4 milyon 
319 bin dolar olarak gerçekleştiği görüldü.

İhracatın perde arkası

Salih Çalı’dan, VIII. Teknik Kongre’de sunum

Tarımsal öğrenimin 169. yıl dönümü 
9 Ocak’ta Uludağ Üniversitesi’nde 
düzenlenen programla kutlandı.

Tarımsal öğrenimin 
169. yıl dönümü 
kutlandı

Tarımsal öğrenimin 169. yıl dönümü tüm 
yurtta olduğu gibi Bursa’da da çeşitli et-
kinliklerle kutlandı. İlk olarak Uludağ Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendis-
leri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa 
şubeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk 
koyma ile başlayan kutlamalar, Uludağ Üni-
versitesi Rektörlük binasındaki programla 
devam etti. Burada sırasıyla; Gıda Mühen-
disleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan 
Durmuş, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, Ulu-
dağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Filya ve Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek günün anlam ve 
önemini anlatan birer konuşma yaptı. Açılış 
konuşmalarının ardından programın onur 
konuğu olan Hacettepe Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cemal Saydam, “İklim Değişikliğinin Tarım 
ve Çevre Üzerine Etkileri” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.
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UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı, ‘Bursa Siyahı İnciri İçin İlek İnciri Çeşit 
ve Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesinin Kurulması’ projesinin ilerleme 
sürecine girdiğini söyledi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli-
ği koordinatörlüğünde yürütülen ‘Bursa Si-
yahı İnciri İçin İlek İnciri Çeşit ve Tiplerinin 
Saptanması ve İlek Bahçesinin Kurulması’ 
projesinin Tanıtım ve Ara Rapor Görüşme 
Toplantısı, Uludağ İhracatçı Birlikleri Kon-
ferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıda katı-

lımcılara proje başlangıcı hakkında bilgiler 
veren UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı, proje-
nin ilerleme sürecine girdiğini belirtti.

İLEKLEMEYE KÖKLÜ ÇÖZÜM
İncirin oluşabilmesi için ileklemenin (döl-
leme) şart olduğunu dile getiren Dr. Çalı, 
“Bildiğiniz gibi incir meyvesinin oluşabil-
mesi için erkek ilek incirine ihtiyaç var. 
Bu incir de esas olarak Ege bölgesinden 
temin ediliyor. Fakat belirli bir kontrol ve 
sertifikasyon denetiminden ne yazık ki 
geçmiyor. Biz bu soruna köklü bir çözüm 
arayışı için bu projeyi başlattık ve 5 önemli 
kuruluş bir araya geldi. Uludağ Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 
Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü-
sü, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Uludağ 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 
‘Bursa Siyahı İnciri İçin İlek İnciri Çeşit ve 
Tiplerinin Saptanması ve İlek Bahçesinin 
Kurulması’ projesini geliştirdik” dedi.

3 YIL SONRA DA DEVAM EDECEK
Proje ile Bursa Siyahı İnciri çeşidinin toz-
lanmasında kullanılabilecek en uygun ilek 
çeşit ve tiplerinin belirlenmesi ve bunlarla 
ilek bahçesi kurulmasının amaçlandığını 
vurgulayan UYMSİB Başkanı Dr. Çalı, “Ta-
rımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü AR-GE Projeleri Destekleme 
Fonu tarafından desteklenen projemiz, 
ilk etapta 3 yıl sürecek ve sonrasında da 
devam edecek” diye konuştu.

İHRACATTA REKOR
Bursa Siyahı İnciri ile ilgili son 6 yılda ih-
racat alanında yaşanan değişimleri de 
aktaran Dr. Salih Çalı, “Türkiye genelinde 
2009 yılında yaklaşık 13 milyon dolar 
seviyelerinde olan incir ihracatı, bu yıl 
43 milyon dolar mertebesine çıktı. Bu 
miktar olarak da 18 bin tona tekabül et-
mektedir. Bu başarıyı gıda güvenliği ve 
kaliteyi artırarak korumamız gerektiğini 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Salih Çalı’nın ardından konuşan Proje 
Yürütücüsü Prof. Dr. Ümran Ertürk de 
projenin teknik detayları hakkında katı-
lımcılara bilgiler verdi.

Bursa Siyahı İlek Projesi 
ilerleme sürecinde

makale

Ali Çelik
Gemlik Ziraat Odası Başkanı

Gemlik’te zeytinciliğin 
durumu
Ziraat odaları olarak kanunları arkamıza alarak yaptığı-
mız mücadeleye rağmen, hâlâ birinci sınıf arazilere oto 
deneme pist meydanları kuruluyor, zeytinlikler kesiliyor, 
tarıma elverişli araziler sanayiye tahsis edilmeye çalışı-
lıyor. Ve maalesef üreticinin borçları her geçen gün artı-
yor, elde ettiği ürünü maliyetinin altında satmak zorunda 
kalıyor. Fakat köy ekonomisi canlanmadan ülke ekonomi-
sinin canlanamayacağı, köylü gülmez ise şehirlinin gü-
lemeyeceğini, köylü doymadıkça ülkenin doymayacağını 
görüyor ve biliyoruz.

2013’te Kasım, Aralık, 2014’te de Ocak, Şubat, Mart ve Ni-
san aylarında mevsimsel yağışların olmaması, mayıs ayın-
da da aşırı yağış ve sıcaklık farklarıyla birlikte arkasından 
dolunun yağması, zeytinde büyük zararlara ve rekolte 
kayıplarına neden oldu. Zeytinin çiçeklenme dönemi olan 
mayıs ayında devamlı yağmur yağması, çiçekteki döllen-
meye engel olduğu gibi, üreticilerimizin zeytin zararlıla-
rına karşı yaptığı ilaçlı mücadeleyi de etkisiz kılmıştır ve 
2014 yılı üretimi için yapılan masrafların karşılığını gö-
remeyeceği ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere Gemlik’te ta-
rımla uğraşan nüfusun geçim kaynağı zeytindir. 2 milyon 
zeytin ağacından yıllık ortama 85 bin ila 150 bin ton ara-
sında üretim alınmaktadır. Gemlik üreticisi de bundan 225 
milyon ile 336 milyon TL arası bir gelir elde etmektedir. 
Fakat son yıllarda yaşanan doğal afetlerden ötürü üretici 
bu geliri elde edemez oldu.

2015 yılında zeytin üreticisini bu defa kış vurdu. Son gün-
lerdeki kar yağışları ve hava ısısının -7’lere kadar düşmesi, 
zeytin ağaçlarına zarar verdi. Bu dönem yaşananlar zeytin 
ağacının yaşamsal dayanma gücünü aştı ve dallarda çatla-
malar oluştu. Bu yıl beklenen ürünü yine alamayan zeytin 
üreticisi borç batağında. Gelecek yıl da ürün alamazsa ki 
alamayacağı kesin gibi, bu durum son derece düşündürü-
cü. Bu durumda yapılacak tek şey devlet desteği ve borç-
larının ertelenmesidir.

Gemlik’te zeytinin hak ettiği değere ulaşması ve üre-
ticilerimizin geçimlerini sağlayabilmeleri için alınacak 
tedbirler şunlar olabilir: Zeytine elverişli arazi mutlaka 
koruma altına alınmalı, kaçak yapılaşmaya meydan ver-
memelidir. Karsak Deresi mutlaka ıslah edilmeli ve sanayi 
kuruluşlarının kirli suları bu dereye akıtılmamalıdır. Zey-
tinyağı fabrikalarından çıkan atık sular için mutlaka ortak 
bir arıtma tesisi yapılmalıdır. Ekili alanlara 3 kilometre-
den kısa mesafelerde taş ve maden ocaklarına kesinlikle 
müsaade edilmemelidir. Damla sulamaya üreticilerimiz 
teşvik edilmeli, köylerimizdeki tarımsal kalkınma koope-

ratifleri maddi manevi desteklenmelidir. Bölge 
dışından getirilen zeytinlerin Gemlik 

zeytini adı altında satılamaması 
şartlarının devreye sokulması 

önemlidir. Ülke sınırlarının 
dışındaki kardeş şehir bele-
diyelerde ürünümüzün tanı-
tılması da çok büyük değer 
sağlayacaktır.
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Bursa’da gerçekleştirilen ‘Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Böl-
ge Grup Toplantısı’nda başta incir yetiştiriciliği olmak üzere, 
zirai mücadele konularında illerin tarımsal üretim ve pazarlama 
aşamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’ni ziya-
ret eden CHP İstanbul Milletvekili 
Umut Oran,  UİB’in yakın zamanda 
Türkiye’nin en fazla ihracat yapan birli-
ği olacağına inandığını söyledi.

Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Bölge Grup 
Toplantısı’  Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Bur-
sa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü top-
lantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, İnegöl 
ve Mudanya’dan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
müdürlükleri, ziraat odaları, üretici birlikleri ve 
diğer sektör paydaşları katıldı.
Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Akif Şenyürek, toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, 2000 yılından 
bu yana düzenlenen ve araştırma kuruluşları 
ile il müdürlükleri ve üreticiler arasındaki bilgi 
akışının koordinasyonu sağlamayı hedefleyen 

bölge toplantılılarının, 2014 yılından sonra 
yeni bir format kazanarak ‘Tarımsal Yenilik Bil-
gi Sistemi Bölge Grup Toplantıları’na dönüştü-
ğünü ifade ederek, toplantının katılımcılar ve 
üreticiler için hayırlı olmasını temenni etti.

ÇALI, SORUNLARI ANLATTI
Toplantıda, Bursa bölgesinde yaşanan sorun-
larla ilgili konuşan UYMSİB Başkanı Dr. Salih 
Çalı, Bursa Siyahı İnciri’nde 2014 sezonunda 
yaşanan kurtçuk (larva) sorununu dile geti-
rerek, yaşanan olumsuz hava koşullarından 
dolayı ürün kayıplarının giderilmesine yönelik 
çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. 
Çalı, sorunların mutlaka bir projeye bağlanma-

sı gerekmediğini de belirterek, bazı sıkıntıların 
proje yürürlüğe girene kadar önemini yitirdi-
ğini ya da daha ciddi boyutlara ulaşabildiğini 
bildirdi.
İki oturum halinde gerçekleşen toplantıda, 
Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü gözetiminde, 2014 yılında illerde 
yürütülen adaptasyon ve çeşit denemeleri-
nin aşamaları ve sonuçları değerlendirilirken, 
başta incir yetiştiriciliği olmak üzere zirai mü-
cadele konularında illerin, tarımsal üretim ve 
pazarlama aşamasında karşılaştıkları sorunlar 
ve çözümleri tartışıldı. Toplantı, 2015 yılında 
uygulanması düşünülen projelerin tanıtımı ile 
sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili 
Umut Oran, Uludağ İhracatçı Birlikleri’ni zi-
yaret etti. UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı 
ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birli-
ği Başkanı Dr. Salih Çalı tarafından ağırlanan 
Oran, UİB’in yakın zamanda Türkiye’nin en 
fazla ihracat yapan birliği olacağına inandı-
ğını kaydetti.
Ziyarette, UİB’in çatısı altında bulunan 5 bir-
lik hakkında bir sunum yapan Dr. Salih Çalı, 
ihracat rakamları hakkında da bilgiler verdi. 
UİB olarak 2013 yılında toplam 23 milyar 
dolarlık ihracata imza attıklarını ifade eden 
Dr. Çalı, “Türkiye’nin 2. büyük ihracatçı birliği 
konumunda olan UİB, 2013 yılında ülkemizin 
toplam ihracatının yüzde 16’sını gerçekleş-
tirmiştir. 2013 yılında OİB 19 milyar dolar, 

UYMSİB, Tarımsal Yenilik ve Bilgi 
Sistemi Grup Toplantısı’na katıldı

Oran’dan 
UİB’e övgü

UTİB 1,3 milyar dolar, UHKİB 517,3 milyon 
dolar, UMSMİB 177,2 milyon dolar, UYMSİB de 
107,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 
Her geçen yıl ihracatını artıran birliğimiz, ge-
lecek yıllarda başarı grafiğini daha yukarıya 
taşıma hedefindedir” dedi.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
TARIMSAL ÜRETİMİ ETKİLEYECEK’

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi yakın 
gelecekte her boyutuyla etkileyeceğinin ön-
görüldüğünü ifade eden Dr. Çalı, bu nedenle 

olumsuzluğa yol açacak tüm çalışmaların ti-
tizlikle incelenerek, karar verilmesi gerektiğini 
söyledi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne 
kurulması planlanan termik santralle ilgili en-
dişelerini de aktaran Çalı, “Söz konusu sant-
ralde kömürün kullanılması planlanıyor. Enerji 
ihtiyacı mutlaka karşılanmalı ama bir tarımcı 
olarak bugün Bursa Ovası’nın üçte ikisinin kay-
bolduğunu görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Kalan kısmı mutlaka korumamız gerekiyor. 
Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren 
böyle bir konunun oldubittiye getirilmemesi 
gerekiyor” dedi.

GÜÇLÜ ÜRETİCİ-GÜÇLÜ İHRACATÇI
Cari açığın kapatılması konusunda tarım sek-
törünün büyük önemi olduğunu hatırlatan Dr. 
Çalı, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin ülkeye 
net döviz girdisi sağladığını vurgulayarak, “UİB 
olarak tarım ve tarıma dayalı sektörlerin, cari 
açığın kapatılması ve ihracata dayalı büyüme 
konularında önemli etkileri olacağını düşünü-
yoruz. Bu bağlamda üreticilere de büyük gö-
rev düşüyor. Güçlü üretimin olduğu bir yerde 
ihracatın da güçlü olacağına inanıyoruz” diye 
konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran da UİB’in 
yakın zamanda Türkiye’nin en fazla ihracat ya-
pan birliği olacağına inandığını söyledi.
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