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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
Yeni dönemde en büyük desteği 
ihracatçılarımızdan bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Gülle Başkanlığı’ndaki TİM Heyetini ağırladı. 

Türkiye’nin yeni bir yükseliş trendine gireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte 
en büyük desteği ihracatçılarımızdan bekliyoruz. Türkiye’nin gelişmesine yaptığınız katkılar için 

her birinize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan; Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 

Gülle, TİM Yönetim Kurulu üyeleri 
ve Sektörler Konseyi başkanlarından 
oluşan heyeti, Vahdettin Köşkü’nde 
kabul etti. TİM Başkanı İsmail Gülle, 
ekonomide yeni bir reform süreci 
başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni 
ihracat seferberliğine ilişkin yol haritası 
ve eylem planını sundu. Organizasyonun 
açılışında TİM Heyeti’ne yönelik bir 
konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hukuku daha da güçlendirerek 
yatırımların yeniden canlanmasının, 
ekonominin büyümeye devam etmesinin 
ve istihdamın yukarılara tırmanmasının 
sağlanacağını vurguladı. Ülkenin 

gelişmesine sundukları katkılardan 
dolayı ihracatçılara teşekkürlerini sunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin kıymetli 
temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Hukuku güçlendirerek 
yatırımları canlandıracak, ekonomimizi 
büyütecek, istihdamı artıracağız. Yerli ve 
uluslararası yatırımcıların önlerindeki 
engelleri zaten kaldırmıştık. Şimdi 
Türkiye’yi yeni bir yükseliş trendine 
sokacağız” diye konuştu.

“ZİYARETİNİZDEN MEMNUNİYET 
DUYUYORUM”
TİM Başkanı İsmail Gülle ve 
beraberindeki heyet nezdinde tüm 
ihracatçı ailesine seslenen Erdoğan 

TIM'DEN HABERLER
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sözlerini şu ifadelerle noktaladı: 
“Beklentileri tespit ederek, eksikleri 
tamamlayarak, yanlışları düzelterek; 
yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzenlemeleri ve uygulamaları hayata 
geçirerek, Türkiye’yi yeni bir yükseliş 
trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki 
her kesimle, en başta da iş dünyamızla 
yakın diyalog, iş birliği ve uyum içerisinde 
gerçekleştireceğiz. Yeni ekonomi 
yönetimimizin koordinasyonunda tüm 
bu süreçleri hızlı ve etkin bir şekilde 
yürüteceğiz. En büyük desteği de bu 
yeni dönemde siz ihracatçılarımızdan 
bekliyoruz. Ziyaretinizin böyle önemli bir 
dönemde gerçekleşmesinden gerçekten 
memnuniyet duyuyorum. Türkiye’nin 
gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine 
yaptığınız katkılar için her birinize 
şükranlarımı sunuyorum.”

“İHRACAT CUMHURBAŞKANIMIZIN 
LİDERLİĞİNDE ALTI KAT BÜYÜDÜ”
İsmail Gülle, TİM Sektörler Konseyi 
olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ‘dış 
ticaret fazlası veren Türkiye’ vizyonu 
kapsamında, ihracatta seferberlik eylem 
planını ve TİM’in projelerini detaylı 
bir sunumla paylaştı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın bugüne kadar ihracata 
verdiği desteklerden dolayı müteşekkir 
olduklarını belirten TİM Başkanı İsmail 
Gülle, “Türkiye ihracat macerasına 
Cumhurbaşkanımızla beraber, 35 milyar 
dolar iken başladı. Bugün 200 milyar 
dolarlık ihracat hedefine ilerliyoruz. 
Yani üçüncü bin yıla başladığımızdan 
beri Cumhurbaşkanlığımızın 
liderliğinde neredeyse ihracatı 6 
kat büyüttük. Türkiye’yi ihracatla 
yükselttik, yükseltmeye de devam 
edeceğiz. Türkiye’de ihracatın tek çatı 
kuruluşu olan TİM ile birlikte nice 
başarılara imza atacağımıza eminiz ve 
Cumhurbaşkanımızla beraber yepyeni 
bir yolculuğa çıkmakta olduğumuzun 
idrakindeyiz. Üretim olmadan ihracatın 
olamayacağının bilinciyle, özellikle 
dışarıya bağımlı olduğumuz ara malında 
yerli ve milli üretiminin sağlanması için 
Cumhurbaşkanımızın desteği büyük 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 
yatırım finansmanında desteklerin 
yanı sıra enerji, istihdam alanlarında 

rekabetçi kalabilmemizi sağlayacak 
Cumhurbaşkanımızın desteklerine de 
ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“SÜREKLİ YÜKSELEN DEĞİL 
ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR KUR SEVİYESİ”
İsmail Gülle, Türk ihraç mallarını, 
ülkemizin alamet-i farikası haline 
getirmek için var güçleri ile çalıştıklarına 
vurgu yaparak, TİM olarak ihracatta 
başlattıkları yeni seferberlikle ilgili 
beklentilerini şöyle sıraladı: “Dış 
ticaret rejimi ve kambiyo rejiminin; 
şeffaf, anlaşılır olması, çok sık 
değil az ve öz değişiklik yapılması. 
Cumhurbaşkanımızın sık sık altını çizdiği 
gibi, sürekli yükselen değil, öngörülebilir 
bir kur seviyesi için piyasa dinamikleri 
ile eş anlı yürüyen bir ekonomi yönetimi, 
güveni tesis eden yeni bir yaklaşım. 
Eximbank ve ihracatın finansmanını 
sağlayan kurumlara sürekli destek ve 
kaynak sağlanması. Ülkemizin tedarik 
ve dış satım imkanını artırılabilmesi için, 
etkin ve rekabetçi bir lojistik ağı. Merkez 
Bankamız ve kamu bankalarıyla sürekli 
koordinasyon içinde olmak, ayda bir kere 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde az 
zamanda büyük işler başardık. Bugün, “Made in Türkiye” 
markası, dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, 

bunda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük.

200 
MILYAR DOLAR
2023 ihracat hedefi
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Dijital altyapı ve otomasyon sistemleri ile 
ilgili olarak acil yatırımların yapılması. 
Bu hususlarda, Cumhurbaşkanımızın 
engin vizyonu yanında hükümetimizin 
hassasiyetinin de farkındayız. 
Cumhurbaşkanımızın bu kritik dönemde, 
ihracata ve alın teri döken ihracatçıya 
desteklerinin, önceden olduğu gibi 
bundan sonra da, durmaksızın devam 
edeceğinden şüphemiz yok.”

“TÜRKİYE İHRACAT ŞÛRASI’NI 
DÜZENLEMEK İSTİYORUZ”
Ülke kalkınmasının anahtarının ihracat 
olduğunun, ihracatçının omuzlarındaki 
yükün ne kadar büyük olduğunun 
farkında olduklarını dile getiren Gülle, 
“Zorlu dönemlerde asla sorumluluktan 
kaçmadık, önümüzdeki dönemde 
de asla kaçmayacağız. Durmaksızın 
“İhracatla Yükselen Türkiye” için, 
Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünüzde 
her gün aynı heyecanla çalışmaya 
devam ediyoruz. ʻDaha Güçlü 
İhracat Daha Güçlü Türkiye’ hedefi 
doğrultusunda, milli ihracatın geleceğinin 
şekillendirileceği ve devamında 
geleneksel olarak tertip edilmesini 
planladığımız Türkiye İhracat Şûrası’nı 
düzenlemek istiyoruz. Bu kapsamda 
öncelikle, Meclisimiz çatısı altındaki 
13 Bölgedeki İhracatçı Birliklerinin 
Koordinatör Başkanları ile “Türkiye 
İhracat Şûrası İçin Bölgesel İstişare 
Toplantıları” düzenlemeyi planlıyoruz” 
diye konuştu.

“HEDEF EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 
10 ÜLKEDEN BİRİ OLMAK”
Türkiye’yi belirlenen plan ve projeler 
dahilinde dünyada en çok ihracat yapan 
10 ülke arasında görmek için yoğun 
bir şekilde çalıştıklarını ifade eden 
Gülle, “Cumhurbaşkanımız ile bir araya 
gelmek, ihracat ailesine moral ve güç 
vermiştir” sözleriyle organizasyondan 
duyduğu mutluluğu dile getirirken, 
“Kadın konseyimizin kuruluşunun 
üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve 
konseyimiz şimdiden birçok önemli 
projeye imza attı. Gençlerimizin, ihracat 
süreçlerinde daha aktif rol alması adına, 
meclisimiz tarafından tasarlanan bir 
diğer proje ise ‘Genç TİM’. Projemizin 
ilk amacı geleceğin ihracatçı genç 
neslini yetiştirmek, rekabet dünyasına 
hazırlamak. Bir diğer amacımız ise 
ülkemizde öğrenim gören yerli ve 
uluslararası öğrencileri hedefleyen ve 
bu kitleye etkin dijital mecralardan 
ulaşan yapay zeka destekli bir platform 
oluşturulması” dedi.

“KÜLLİYE’DE ‘GENÇ İHRACAT ZİRVESİ’ 
DÜZENLEMEYİ İSTİYORUZ”
Gülle sözlerini şöyle noktaladı: 
“İnanıyorum ki, Genç TİM, birinci ve 
ikinci nesil ihracatçılar arası deneyim 
paylaşımını gerçekleştirecek, katma 
değerli ihracat artışına katkı sağlayacak 
güçlü bir üniversite sanayi iş birliği 
oluşturacak, TİM çatısı altında küresel 
rekabete uyumlu gençlerin kapasite 
gelişimlerini güçlendirecektir. Genç TİM 
Konseyimiz ile genç ihracatçılarımızı 
odağına alan sürdürülebilir faaliyetler 
gerçekleştirecek, TİM tarafından 
düzenlenecek eğitim programları ile 
yeni nesil dış ticaret neferlerine teorik 
ve pratik bilgi aktarımını sağlayacağız. 
‘Türkiye’nin Geleceği İhracat, İhracatın 
Geleceği Gençler’ hedefi doğrultusunda, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde, genç 
ihracatçıların katılımıyla, her yıl 
geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde; ‘Genç İhracat Zirvesi’ 
düzenlemeyi istiyoruz. Zirve ile gençlerin 
ihracata yönelmesi için çalışmalar 
yapacak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına 
katkı sağlamasına yoğunlaşacağız.”

“Cumhurbaşkanımızın sık 
sık altını çizdiği gibi, sürekli 
yükselen değil, öngörülebilir 
bir kur seviyesi için 
piyasa dinamikleri ile eş 
anlı yürüyen bir ekonomi 
yönetimi, güveni tesis eden 
yeni bir yaklaşım.”


