
 

 

 

BİRLİKLERDE 3. DÖNEM 
 
Türkiye’deki toplam 60 İhracatçı Birliğinde, önümüzdeki Nisan ayında seçimler yapılacaktır. 
İhracatçı Birliklerinin 2009 yılında yürürlüğe giren yasasına göre; Birlik Başkanları kendi 
Birliklerinde en çok iki dönem, yani 8 sene Başkanlık yapabiliyorlar. Bu durumda, 2018 
Nisan ayında yapılacak seçimler öncesinde, toplam 60 İhracatçı Birliği Başkanından 41’i 
(listesi ektedir) “2 Dönem” kuralına takılmaktadır. Dolayısıyla bir Birlikte iki dönem 
Başkanlık yapan kişi, bir daha aynı Birlikte Başkan olamamaktadır. Ancak, bu kanunun 
yapıldığı dönemde, bu kuralı bilerek seçilen Başkanlar, görev sürelerinin tamamlanmasına 
aylar kala bu kuralı kaldırmak ve koltuklarını koruyabilmek için çeşitli yöntemler deniyorlar. 
İlk olarak iki dönem kuralının kaldırılması için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurarak, 
başvurunun sonucunu beklediler.  

Ancak Mahkeme başvuruyu red ederek, İhracatçı Birlikleri Başkanlarının 2 dönemden daha 
fazla görev yapmalarına vize vermedi. AYM’nin bu kararı ile birlikte görev süreleri Nisan 
2018’de sona erecek 41 İhracatçı Birliği Başkanının yeniden aday ve başkan olmasının önü 
tamamen kapandı. İşte tam da bu noktada görev süresi tamamlanacak bu Başkanlar arasından 
19 kadarı başka bir çalışma ile yeni bir koltuk yaratma arayışına girdiler. 

İhracatçı Birliklerinde Toplam 26 olan sektör sayısını 42‘ye çıkarmak ve bu şekilde oluşan 
yeni birlikler sayesinde Başkanlıklarına devam etmeyi amaçlamaktalar. 

Bunu ihracatçılara bir ihtiyaç veya yenilik gibi anlatmaya gayret ediyorlar, ancak tek 
maksadın iki dönem kuralını aşmak olduğu Anayasa mahkemesine yaptıkları başvuru ile de 
netleşmiş durumda. Sonuçta iyi niyetle yapılmayan bir çalışmanın Türkiye ihracatına ve 
ihracatçımıza fayda vermesi mümkün görünmemektedir. 

Kanuna göre bunu yapabilmek için iki şeye ihtiyaçları var. Öncelikle birlik kurmak istedikleri 
sektördeki ihracatın belirli bir yüzdesini yapabilecek ciroda ve sayıda ihracatçının bu yeni 
kurulacak Birliğe üye olmayı kabul edip, başvuru yapması sonrasında TİM’in olumlu görüş 
vermesi ve ardından Bakanlığın onayı. Süreci önce TİM’de başlattılar, önce masa başında 
küçük bir grupla Birlikleri kendi seçilebilecekleri şekilde bölerek bir takım çalışmalar 
yaptılar. Ardından bunları basın aracılığıyla sanki böyle bir çalışmayı Sektör Sivil Toplum 
Kuruluşları istemiş ve kabul edilmiş gibi gündem oluşturmaya çalıştılar. Amaçları, 
ihracatçıların bu “oldu-bitti”ye inanarak, yeni kurulacak birlikler için başvuru yapmalarıydı. 
Ancak bu süreç şu ana kadar istedikleri gibi gitmemektedir. Çünkü ihracatçılar özellikle 
birliklerin parçalara ayrıldıkça, daha da güçsüzleşip, küçüleceğini ve neticede daha fazla aidat 
ödemek zorunda kalacaklarını fark ettiler. 

İhracatçı Birliklerinin geliri; ihracatçılardan yapılan, her ihracat başına yaptıkları belirli bir 
yüzde oranında zorunlu kesintilerden oluşmaktadır. Bu kesintilerle şu an bile bütçelerinin 
yetmediğini gündeme getiren İhracatçı Birlikleri, daha da parçalanıp bölündükçe, güçsüzleşip, 
işlevsizleşecektir. İşin kötüsü bütçeleri yetmeyince, bu sefer ihracatçıdan yaptıkları kesinti 
oranını arttırma yoluna gidecekleri çok açıktır. Yani şahsi koltuk kaygısıyla sektör sayısını 
artırıp daha da küçük yapılar oluşturmak, Birlikleri içi boş yapılara dönüştürecek ve kaynak 
yetmediği için ihracatçıdan yapılan kesintilerin artmasına sebebiyet verecektir. Neticede iş 
yine ihracatçının cebine dokunacaktır. 



 

 

 

67.000 ihracatçının gündemi ve faydası, 20‘yi bulmayan koltuğunu kaybedecek 
Başkanın şahsi hesabıyla tehlikeye atılıyor! 

Örneğin; Plastik Sektörü nünde içinde bulunduğu İKMİB 15 Milyar Dolarlık cirosuyla 
Türkiye ihracatında bazen 2. bazen 3. sırada yer almakta ama her durumda ilk üçün altına 
düşmemektedir. İKMİB ’de görev süresi biten Başkanın istediği gibi Birlik parçalara 
bölünürse en büyük parça bile 4 Milyar Dolar seviyesine geliyor, yani geliri neredeyse 4 kat 
azalıyor. Bu Birliğin ayakta kalabilmesi için üyelerinden alacağı aidatların artması gerektiği 
çok açık.  

Yine bu birlikleri firmalarımıza kabul ettirmek için, isimlerini Plastik İhracatçı Birliği, 
Züccaciye İhracatçılar Birliği, Oyuncak İhracatçı Birliği v.s. adlar altında pazarlamaya 
çalışıyorlar. İhracatçıları, siz bu birliklerde daha iyi temsil edilirsiniz, hem ismi de tam sizin 
sektörün ismi diyerek yanıltıyorlar. Zaten şu an birliklerin altında tüm bu alt birlikler mevcut.  

Nitekim Tüm sivil toplum örgütlerimiz ve en büyük ihracatçılarımızın yer aldığı TOBB 
Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisimizde, İKMİB’in bölünmesi gündeme gelmiş ve 
yapılan oylama sonucunda birliğin bölünmesini sadece üyelerin %5’i kabul etmiştir. İşin 
düşündürücü yanı, birliğin bölünmesini isteyen oyu bizzat İKMİB Başkanının vermiş 
olmasıdır.  

Tekrar seçilemeyecek Başkanların, birlikleri bölmesi ihracatçının masrafını başka bir yönden 
de arttıracaktır. Nitekim yeni Türkiye Tanıtım Grubu tebliğiyle ihracatçıdan yapılan zorunlu 
kesintinin sadece % 20’si sektörel tanıtım projelerine harcanacaktır. Bunların sektörler 
arasında bölüneceğini düşünürsek, sektör sayısı 26 dan 42’ye çıktığında, bu rakamın adeta 
kuşa dönüşeceği aşikardır. Yani şahsi koltuk kaygısıyla sektör sayısını arttırıp, daha da küçük 
yapılar oluşturmak, birlikleri etkin olmayan yapılara dönüştürecek ve kaynak yetmediği için 
ihracatçıdan yapılan kesintilerin artmasına sebebiyet verilecektir. 
 

Bizim Bölünmeye değil, Birleşmeye ihtiyacımız var! 

Dünya hızla değişiyor. Endüstri 4.0 ile sanayi dijitalleşiyor, insan üretimden hızla ayrılıyor. 
Gelişmiş ülkelerle diğerleri arasındaki fark büyük bir hızla artıyor. Katma değerli ürün, 
markalaşma, pazar farklılaştırma bunlar hepsi bir sloganın ötesine geçmezse bizler maalesef 
oyun dışı kalırız. Dinamizm ve yenilenme Türkiye’nin ana gündemini oluşturuyor, ihracatçı 
birliklerinde de bu kaçınılmaz ve büyük bir ihtiyaçtır. Birlikleri bölmek yerine, güçlendirip, 
etkinleştirmek esas olmalıdır. 

 


