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M uharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi 
kafi değildir... Bu zafer ve başarı çok büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip 
olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak gerekir. Sizin için zafer ve ilerleme sahası 
ekonomide, ticarettedir. Bunu takdir ediyorsanız, çok çalışmaya mecbursunuz. Aksi 
takdirde memleketin gerçek sahibi olduğunuzu söyleseniz bile, kimseyi inandıramazsınız.

Mustafa Kemal Atatürk
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Sektörümüz, etkileri bugün bile hissedilen 2008 krizinin 
sonrasında yaşadığı kısa bir duraklamanın ardından ye-
niden Türkiye’nin en hızlı büyüyen sanayi sektörlerinden 
biri olarak geleceğe yürüyüşünü sürdürüyor. 
Bütün belirsizliklere ve risklere rağmen tekstil sektörü-
nün yeniden büyümeye geçmesi, sektörümüzün güçlü 
temeller üzerine oturduğunun ve iyi yönetildiğinin bir 
ispatıdır. 
Binlerce firma, milyonlarca çalışan ve milyarlarca do-
lar ihracat gerçekleştiren dev bir sektör, olağanüstü 
bir esneklik ve kıvraklık göstererek gelişen dünyanın 
şartlarına uyum sağlıyor. Bu takdir edilmesi gereken bir 
başarıdır. 
8.4 milyar dolar doğrudan tekstil ihracatı, 2 milyar dola-
rın üzerinde ev tekstili ihracatı ile sektörümüz 10 milyar 
dolarlık dış satım performansını aşmış durumda. 
Son 10 yıl için toplam ihracatımız içindeki teknik teks-
til olarak tanımladığımız yüksek katma değerli ürün 
ihracatı yüzde 1’lerden yüzde 15’lere geldi. Yıllık ileri 
teknoloji ürünü tekstil ihracatımız bir milyar dolar sını-
rına dayandı.
Sektörümüzün katma değer üretmekle ilgili hazırlık dö-
nemi bitmiştir. Artık gelecek her yıl markalı ve teknolojik 
tekstil ürünleri ihracatımız geleneksel tekstil ürünleri 
ihracatımızdan daha hızlı artacaktır.
Gelecek 10 yıl içinde ar-ge ve inovasyon patlamasını teks-
tilden bekleyin derken bu gerçeği bilerek konuşuyoruz.
Birliğimiz, sektörümüzün bu başarı yürüyüşünü doğru 
stratejiler kurarak, doğru projeler yaparak ve sinerjiyi 
sektörün geneline yayarak desteklemiştir.
Gücünü sektörden alan bir yönetim kurulu olarak 

hep sektörün taleplerini önceleyen icraatlar yaptık. 
Kayıp kaçak elektrik maliyetinin sanayiye yansıtılması 
karşısında verdiğimiz mücadele herkese örnek oldu. 
Sanayicinin hakkını hukukunu somut olarak koruduk. 
Verdiğimiz hukuk mücadelesi büyük ses getirdi başka 
sektörlere örnek oldu. 
Yine birliğimiz özellikle haksız ithalata karşı haklı ta-
lebini en yüksek sesle dile getirdi. Ekonomi yönetimine 
yaşananları en gerçek haliyle sunduk ve haklılığımızı 
ispat ettik. Elde ettiğimiz koruma tedbirleri sayesinde 
fabrikalar yeniden çalışmaya başladı, istihdam arttı ve 
Türkiye kazandı. 
Bunlar, sektörümüzün birliğimiz vasıtasıyla verip ka-
zandığı mücadelelerdir. Bunlar, ancak birlik olmanın 
sonucunda elde edilebilecek kazanımlardır. 
İTHİB yönetim kurulu olarak görev dönemimiz boyunca 
düzenlediğimiz ortak akıl toplantılarıyla sektörümüzün 
tüm kesimlerinin talep ve beklentilerini dinledik. Milli 
katılımlarını organize ettiğimiz fuarlarda, katıldığımız 
ticaret heyetlerinde hep sektörün ortak menfaatlerinin 
sağlanmasını gözettik. 
Sektörün pazarlarını Güney Amerika’dan Uzak Asya’ya 
kadar genişlettik. Sürekli dünyayı izledik ve yükselen 
pazarların, ülkelerin ve ürünlerin takipçisi olduk. 
Yönetim kurulumuza gösterilen güvenin karşılığı olarak 
samimiyet ve ciddiyetle çalıştık. Türkiye’nin ekono-
mik geçmişinde büyük roller oynayan sektörümüzün 
Türkiye’nin geleceğinde de büyük görevlere hazır oldu-
ğuna inanıyoruz. 
Bu gücü ve fırsatı bize sağlayan tüm üyelerimize ve 
meslektaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.    

İsmail Gülle
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

Tekstilin geleceğe yürüyüşü sürüyor
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İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

TEKSTİL LOKOMOTİF 
GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR 
Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2013 
yılında, 2012 yılına göre yüzde 7 oranında artışla 8,4 
milyar dolara yükseldi. 2013 yılında Türkiye’nin genel 
ihracatı yüzde 0,01 oranında artarak 151,7 milyar do-
lara yükselirken, sanayi ihracatı ise yüzde 4,2 oranında 
artarak 119 milyar dolara çıktığı görülüyor. Türkiye 
genel ihracatının yüzde 0,01 oranında ve sanayi ih-
racatının yüzde 4,2 oranlarında artmasının yanında 
tekstil sektöründe elde edilen yüzde 7 oranındaki da-
ha yüksek artış neticesinde, tekstil ve hammaddeleri 
ihracatının Türkiye genel ihracatı içindeki payı yüzde 
5,2’den yüzde 5,5’e, sanayi ürünleri ihracatındaki payı 
ise yüzde 6,9’dan yüzde 7’ye yükseldi. Bu veriler çerçe-
vesinde, 2013 yılı genelinde tekstil sektörü ihracatının, 
genel ihracat performansının ve sanayi ihracatı perfor-
mansının üstünde bir performans gösterdiği görülü-
yor. Tekstil ihracatının 2013 yılı performansını ortaya 
koyan İTKİB Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi tarafından 
hazırlanan rapora göre tekstil ihracatının tüm aylarda 
arttığı, ancak yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izlediği 
görülüyor. Bununla beraber özellikle son aylarda artış 
oranı sabitlendi.

AB ÜLKELERİNE
TEKSTİL İHRACATI HIZ KESMİYOR 
Yıl genelinde gerçekleşen 8,4 milyar dolarlık tekstil 
ihracatının 3,8 milyar dolarlık kısmı, diğer bir ifade 
ile yüzde 45,6’lık bölümü 27 AB ülkesine yapıldı ve 
ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 ora-
nında arttı. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya, 
gibi ülkelerin yer aldığı ve Türkiye’nin AB ülkelerinin 
ardından en büyük ikinci tekstil pazarı olan “Eski Doğu 
Bloku Ülkeleri” grubuna yönelik tekstil ihracatı, Ocak-
Aralık döneminde yüzde 2,7 oranında artarak 1,7 mil-
yar dolara yükseldi. Bu ülke grubunda, Türkiye toplam 
ihracat artış oranının (%7) altında bir ihracat artış ora-
nı (%2,7) elde edilmesi neticesinde,  Eski Doğu Bloku 
ülkelerinin Türkiye toplam tekstil ihracatından aldığı 
pay yüzde 21,3’ten yüzde 20,4 seviyesine geriledi. 
Tekstil ihracatında üçüncü en büyük pazar konumun-
daki Cezayir, Libya, Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin dahil olduğu Afrika ülke grubuna 
2013 yılında yüzde 12,5 oranında artışla 859,6 milyon 
dolarlık tekstil ihracatı yapıldığı görülüyor. Bu ülke 
grubunda nispeten daha yüksek artış oranına ulaşılma-
sı sonucunda, Afrika ülkelerinin Türkiye toplam tekstil 
ihracatından aldığı pay yüzde 9,7’den yüzde 10,2’ye 
yükseldi. Ortadoğu ülkelerine, yüzde 6,2 oranında ar-



tışla 663,2 milyon dolar değerinde tekstil ürünü ihraç 
edildi. Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, Kuveyt gibi 
ülkelerin yer aldığı Ortadoğu ülke grubuna yönelik 
tekstil ihracatının Türkiye toplam tekstil ihracatın-
dan aldığı pay yüzde 7,9 oranında oldu. 2011 yılı ge-
nelinde tekstil ihracatında yüzde 17,1 artışa ulaşılan 
Ortadoğu ülke grubunda, 2012 yılı genelinde devamlı 
ihracat kaybı yaşanmış ve ihracat yüzde 8,4 oranında 
düşmüş durumda. 2013 yılı genelinde ise Ortadoğu 
ülke grubunda yüzde 6,2 oranında artış görülmesi 
olumlu bir gelişme olarak ele alınıyor.  

AMERİKA KITASI VE SERBEST 
BÖLGELER’E İHRACAT DÜŞÜŞTE 
2013 yılında Amerika kıtasındaki ülkelere ve Serbest 
Bölgeler’e gerçekleşen tekstil ihracatında sırasıyla 
yüzde 6,4 ve yüzde 4,6 oranlarında düşüş görüldü. 
ABD, Kanada, Brezilya ve Meksika gibi Amerika 

kıtasında yer alan ülkelerden oluşan Amerika ülke 
grubuna yönelik tekstil ihracatı 2013 yılında yüzde 
6,4 düşüşle 473,1 milyon dolara geriledi. Serbest 
Bölgeler’e yapılan tekstil ihracatı ise yüzde 4,6 dü-
şüşle 206,2 milyon dolar seviyesine indi. Japonya, 
Çin, Hong Kong, Hindistan gibi ülkelerin yer aldığı 
Asya ve Okyanusya ülkelerine yönelik ihracat, 2013 
yılında yüzde 7 oranında artışla 498,4 milyon dolara 
yükseldi. Asya ve Okyanusya ülke grubunun toplam 
tekstil ihracatındaki payı yüzde 5,9 oldu. Diğer yan-
dan, Ocak-Aralık 2013’de Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetler’in yer aldığı ülke 
grubuna yapılan tekstil ihracatı yüzde 5,8 oranında 
artarak 130,4 milyon dolara yükselmiş durumda. 
Türki Cumhuriyetler’e yönelik tekstil ihracatının 
toplam tekstil ihracatından aldığı pay ise yüzde 1,6 
seviyesinde oldu. 

DOKUSUZ YÜZEYLERİN
İHRACATI ARTIYOR 
2013 yılında elyaf, iplik, dokuma kumaş, örme ku-
maş ve dokusuz yüzeyler (keçeler ve vatkalar dahil) 
olarak belirlenen belli başlı tekstil ürün grupların-
da ihracat incelendiğinde, elyaflar hariç diğer tüm 
tekstil ürün gruplarında yüzde 6,1 ile yüzde 12,3 
arasında değişen oranlarda ihracat artışı yakalandı. 
2013 yılında 2012 yılına kıyasla, Türkiye’den yüzde 
2,4 oranında düşüşle 644,6 milyon dolar değerinde 
elyaf, yüzde 6,1 artışla 1,7 milyar dolar değerinde ip-
lik ve yüzde 9 oranında artışla 2,8 milyar dolar değe-
rinde dokuma kumaş ihraç edildiği görülüyor. Diğer 
önemli ihracat kalemlerinden örme kumaşlar ihra-
catı da yüzde 6,7 oranında artışla 1,7 milyar dolara 
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yükseldi. Dokusuz yüzeylerin ihracatı yüzde 12,3 
oranında artışla 399,2 milyon dolar oldu. Toplam 
tekstil ihracatında elyaf ihracatının payı yüzde 7,7, 
iplik ihracatının payı yüzde 20,8, dokuma kumaş 
ihracatının payı yüzde 33,8 olarak hesaplandı. Doku-
ma kumaşların yanı sıra, konfeksiyon sanayinin bir 
diğer temel hammaddesi olan örme kumaşların ihra-
catının toplam tekstil ihracatındaki payı yüzde 20,1 
olurken, kullanımları ve dolayısıyla önemleri gün 
geçtikçe artan dokusuz yüzeylerin (vatka ve keçeler 
dahil) payı ise yüzde 4,8 olarak kayda alındı. Elyaf, 
iplik ve dokuma kumaşların alt ürün grupları 
incelendiğinde, 2013 yılında elyafta en çok 
ihraç edilen alt ürün grubunun, yüzde 
5,4 düşüş ve 408,2 milyon dolarlık 
ihracat değeri ile sentetik-suni devam-
sız lifler olduğu görülüyor. 2013 yılında 
Türkiye’den en fazla ihraç edilen iplik alt 
ürün grubu yüzde 18,6 artışla 634 milyon dolarlık 
ihracat düzeyiyle sentetik-suni filament ipliklerden 
oluştu. Aynı dönemde, en fazla ihraç edilen dokuma 

kumaşlar, yüzde 12 oranında artış ve 1,3 milyar do-
larlık ihracat değeri ile pamuklu dokuma kumaşlar 
oldu.  2013’de en çok ihraç edilen örme kumaş alt 
ürün grubu ise yüzde 4 artış 
ve 911,2 milyon dolar ih-
racat değeri ile diğer 
örme kumaşlar 
oldu. 

TEKSTİLİN
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FUARLAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİ
COLOMBIATEX MEDELLIN FUARI 
MİLLİ KATILIMI 
(24-26 Ocak 2013)

Latin Amerika’nın en önde gelen tekstil fuarı olarak, 
hazır giyim üreticilerinin başlıca tedarik noktası ko-
numunda olan Kolombiya’da düzenlenen COLOM-
BIATEX de las Americas fuarı 2013 yılında 25. döne-
mini kutlanmıştır. 2011 yılında 10 firma ile ilk milli 
katılım organizasyonunun ardından 2012 yılında 
İTHİB milli katılım organizasyonunda fuara katılan 
firma sayısı 12 olmuştur. 2013 yılında ise 13 firma 
ve 219 m2’lik bir alanda Beyaz ve Yeşil Salonlarda İT-
HİB milli katılım organizasyonunun 3’cüsü gerçekleş-
tirilmiştir. Toplam 16.829 ziyaretçiyi, 475 katılımcı 
firmayı ağırlayan fuarda sergilenen ürün grupları ise 
hazır giyime yönelik her türlü kumaş, iplik ve elyaf, 
hazır giyim yan sanayi ürünleri (dar dokuma, tela, 

fermuar, etiket, çıtçıt vb.), ev tekstili, teknik tekstil 
ürünleri, tekstil kimyasalları, tekstil makina ve ekip-
manları olarak sıralanmaktadır.
Fuar katılımcı firmaları için katalog bastırılıp fuar 
süresince İTHİB info standında ve fuar alanında 
ücretsiz dağıtılmıştır. Fuar ana kataloğunda bir 
sayfalık ilana yer verilerek Türk katılımcılara dik-
kat çekilmiştir. Fuarın çeşitli yerlerinde “light-box” 
panolar kiralanarak fuarın önemli bir aktörü oldu-
ğumuz tüm ziyaretçilere duyurulmuştur. Fuar Latin 
Amerika pazarını hedefleyen Tekstil ve Aksesuarları 
konularında faaliyet gösteren firmalar açısından kilit 
öneme sahiptir. Latin Amerika’da çevre ülkelerden 
önemli ölçüde ziyaretçi fuarı takip etmekte ve bu pa-
zarlarda faal yerleşik firmalar Colombiatex fuarında 
gövde gösterisi yapmaktadır. 2013 yılında 25. Yılını 
kutlayan fuara ilginin yüksek olması, katılımcıların 
fuara verdikleri önem ve organizatörünün fuarı bir 
moda fuarı gibi konumlandırması sayesinde; fuar, 
gerek ticari gerek organizasyon gerekse de görsellik 
açısından büyük başarılar sağlamaktadır. Fuar orga-
nizatörü olan INEXMODA, ülkenin Moda ve Tekstil 
sektörlerinin gelişmesi için faaliyet gösteren dinamik 
bir kuruluştur. INEXMODA aynı zamanda ülkenin 
Moda Haftası niteliğindeki Colombiamoda - Hazır 
Giyim fuarının da organizatörüdür. Ancak alışıldık 
ürün gruplaması stratejisinin bilinçli olarak uygulan-
maması fuarda firmaların yerleşimleri ve dağılımları 
konusunda bir karışıklık algısına yol açmaktadır. 
Fuar idaresinin de savunduğu diğer bakış açısına 
göre ise bu durum, aslında fuara dinamizm katan bir 
faktördür. Ayrıca, 2013 yılında 25. Yılını dolduran 
fuarın uzun yıllardır katılımcısı konumundaki yer-
leşik firmalarının uzun süredir katılmakta oldukları 



yerlerini değiştirmeye soğuk bakmaları da önemli bir 
faktör olarak değerlendirilebilmektedir. Ülkemizden 
gerçekleşen katılımlar her geçen dönem Birliğimizin 
fuarı tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle artmaktadır. 
Bireysel katılımlarla birlikte toplam Türk katılımcı fir-
ma sayısı 25’e ulaşmıştır. Ülkemiz ile kıyaslandığında 
nispeten daha az gelişmiş bir ülke olmasına rağmen 
bölge ülkeleri açısından tekstil ve moda sektörlerinin 
önemli etkinlikleri olan Colombiatex ve Colombia-
moda fuarlarına sahip olmaları ciddi bir başarı olarak 
kayıtlara geçmektedir.

THE LONDON TEXTILE FAIR 
(23-24 Ocak 2013)
İngiltere’nin Londra şehrinde 23-24 Ocak 2013 ta-
rihleri arası düzenlenen ‘The London Textile Fair’ 
Fuarına birliğimiz patronajında milli katılım orga-
nizasyonu düzenlenmiştir. Fuar THE BUSINESS 
DESIGN CENTRE, 52 Upper Street, Islington N1 
0QH Londra, Birleşik Krallık‘ta Kelly Ko firması or-
ganizasyonu ile düzenlenmektedir. Fuar tekstil, ak-
sesuar, baskı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 
İTHİB info standı tekstil bölümünde yer almıştır. 
Fuar genel net alanı 20.000 m2’ dir. The London 
Textile Fair, tüm Avrupa’dan gelen tekstil üreticileri, 

tasarımcıları ve distribütörlerini tek çatı altında top-
layan ve Londra’da düzenlenmekte olan en büyük ve 
en prestijli tekstil fuarıdır. İTHİB 2013-I. döneminde 
Londra Tekstil Fuarı’na ilk defa milli katılım gerçek-
leştirmiştir. Başta İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa 
ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinden olmak üzere, 
Japonya ve Türkiye dahil 120’nin üzerinde katılımcı 
firma ve 300 den fazla acenta, alıcı ve tasarımcı ile 
her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde düzenlenen 
The London Textile Fair Avrupa tekstil pazarı için 
önemli bir giriş noktası teşkil etmektedir. Fuarın di-
ğer bir özelliği de standart kapalı/açık standlı bir fuar 
olmamasıdır. Katılımcılara masa ve askılık sağlanan 
ve katılımcı ile ziyaretçi arasında B2B ikili görüşmeler 
şeklinde geçen bir fuardır. Bu şekilde fuar maaliyetle-
rini düşürürken, katılımcı ve ziyaretçiler arasında hız-
lı iletişim imkanları sağlamakta ve katılan firmalar ve 
ziyaretçiler tarafından çok olumlu karşılanmaktadır. 
Özellikle Avrupa pazarına giriş için önemli bir orga-
nizasyon olan fuar, ilgili alıcılar, acentalar ve tasarım-
cılar tarafından yakından takip edilmektedir. Daha 
önceki dönemlerde milli katılım gerçekleştirilmemiş 
olan bu fuarın 2013-I. Dönemi etkinliğine Türkiye ve 
dünyada markalaşmış/markalaşma yolunda olan 23 
tekstil firmamız katılım gerçekleştirmiştir.



İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU12

PREMIERE VISION PARIS
(12-14 Şubat 2013)
Dünya tekstil sektörünün yeni sezon kumaşlarının 
sergilendiği Première Vision Fuarı 12-14 Şubat 2013 
tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleş-
tirilmiştir. Yılda iki kere düzenlenen fuar 10 yıldır New 
York, Pekin, Şangay, Moskova,Sao Paulo şehirlerinde de 
etkinliklerde bulunarak kendini uluslararası alanda da 
kanıtlamıştır.
Gerek katılımcı gerekse ziyaretçi profili açısından Güney 
Amerika’dan Japonya’ya tüm tekstil profesyonellerinin 
yoğun ilgisine hedef olan fuar, aynı organizatörün dü-
zenlediği ve iştirakçisi olduğu INDIGO (desen tasarım), 
EXPOFIL (iplik), MODAMONT (aksesuar), ZOOM by 
Fatex (fason hazır giyim üretimi), LE CUIR A PARIS (de-
ri) fuarlarıyla aynı alanda, PREMIERE VISION PLURIEL 
etiketi altında sunulmuştur. Toplamda tüm bölümlere 
3400 katılımcı ve 160.000 uluslararası ziyaretçi katıl-
mıştır.
Fuar aynı zamanda moda bilgisinin ve trendlerinin ak-
tarıldığı, karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği önemli 
bir buluşma noktasıdır. Fuarın bir başka özelliği de ihti-
yaca göre çok özel pazarları hedef alarak birçok değişik 
ürün gruplarını barındırmasıdır.
Première Vision fuarına 734 kumaş üreticisi katılmış 
olup, toplamda 1752 firma Première Vision’a katılmıştır. 
Bu yıl toplam 67 Türk firması ürünlerini alıcılara sergi-
lemektedir. Türk katılımını güçlendirmek amacıyla bu 
dönem ilk defa Birliğimizce milli katılım organizasyonu 



gerçekleştirilmiş olup, toplam 17 firma İTHİB bünye-
sinde katılmıştır. Fuara 58.000 ziyaretçi gelmiştir. 
Fuarda 94,5 m2’lik İTHİB trend alanı için yer ayrılmış 
olup, Polypheme firmasının özel tasarımı dahilinde 
milli katılım içerisinde Birliğimiz patronajında yer alan 
firmalarımız ile bireysel olarak katılan Türk firmaları-
nın kumaş örnekleri sergilenmiştir. Birlik faaliyetlerini 
tanıtmak amacıyla oluşturulan trend alanı içerisinde 
aynı zamanda, fuar süresince firmalara catering, fax ve 
internet hizmeti sunulmuş, trend alanını tanımlayan 
trend kitapçığı dağıtılmıştır.
Firmaların tanıtımına yönelik çalışmalar çerçevesinde, 
Birliğimizce hazırlanan içerisinde katılımcı firmaların 
detaylı bilgilerinin yer aldığı kataloglar da alıcı firmala-
ra ve ziyaretçilere fuar süresince dağıtılmıştır. 
Türk kumaş tanıtımın pekiştirilmesi amacıyla, ulusla-
rarası tasarımcıların yer aldığı baskı, desen tasarım’dan 
oluşan Indigo bölümünde İTHİB tarafından ayrılan 27 
m2’lik alanda 3 üniversite’den (Marmara Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi ve Işık Üniversitesi) seçilen 
7 öğrencinin baskı tasarımları sergilenmiştir. 

TECHTEXTIL FRANKFURT 
(11-13 Haziran 2013)
Fonksiyonel özellikleri için üretilen teknik tekstil ma-
teryalleri ve yenilikçi tekstiller, tıptan, inşaata, uzay 
bilimlerinden tarıma, spordan savunma sanayiine, ya-
şamın her alanına girmekte olan katma değeri yüksek 
malzemelerdir. Bu alandaki en büyük fuar ise 2 yılda 
bir düzenlenen, Almanya’nın Frankfurt kentindeki 
Techtextil Frankfurt Fuarı’dır.
15. kez organize edilen Techtextil Frankfurt, ziyaretçi 
sayısındaki artış ve gelenlerin uluslararası niteliği ile 
bir kez daha bu alandaki en önemli platform olduğu-
nu kanıtlamıştır. 2011 yılına göre %15 büyüyen fuar, 
böylece tarihindeki en yüksek rakamlara ulaşmıştır. 
Techtextil Frankfurt ile eşzamanlı düzenlenen tekstil 
işleme fuarı Texprocess (Hall 4.0, 5.0, 5.1 ve 6.0) ziya-
retçilere aynı giriş kartı ile giriş imkanı sunarak pozitif 
bir sinerji yaratmıştır. Toplamda 40.000 ziyaretçi 
ağırlayan fuar için 22.000 kişi yurtdışından gelmiştir. 
Bunların içinden Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, 
İngiltere ve İsviçre en fazla ziyaretçilerin geldiği ülke-
ler olmuştur. 3 ayrı salonda, 11 farklı ürün grubu ile 
toplamda 56 ülkeden 1.652 katılımcı, son yenilikleri ve 
ürünlerini sergilemiş, %95’i fuardan memnun olarak 
ayrılmıştır. İTHİB yıllardır info stand ile katılım sağla-
nan Techtextil Frankfurt’a, ilk kez bu sene 11 firma ile 
milli katılım düzenlemiştir. Tüm firmalarımız için son 
derece verimli ve yoğun geçen fuarın, gelecek dönem-
lerde 3 gün yerine daha uzun olması gerektiği yönünde 
görüşler ortaya çıkmıştır. Ziyaretçi sayısının çok olması 
nedeniyle firma temsilcilerimizin bir çoğu fuarı geze-
cek, rakiplerini inceleyecek vakit dahi bulamamışlardır. 
İTHİB info-standında Türk firmalarımız tanıtılmış, 
fuar boyunca onlara her türlü destek verilmiştir. Diğer 



taraftan Türkiye’den tedarikçi arayan alıcılar, fuarı zi-
yaret etmek için Türkiye’den gelen sektör temsilcileri 
ve akademisyenler için de info-standımız bir buluşma 
yeri olmuştur. 
Tanıtım faaliyetleri olarak 3 salonun girişinde yer alan 
ışıklı tanıtım panoları kiralanmış ve info-standımız-
dan İTHİB katılımcı kataloğu dağıtılmıştır. Işıklı pa-
noların ana giriş ve koridorların üzerinde yer alması, 
Türk tekstil sektörünün tanıtımına pozitif etkisi sağla-
mıştır. Aynı zamanda fuarın resmi gazetesinde, kapak 
iç sayfasında da tam sayfalık bir ilanla Türk firmaları-
mızın tanıtımı yapılmıştır.

THE LONDON TEXTILE 
FAIR 
(17-18 Temmuz 2013)
The London Textile Fair, 10 dönemdir 
tüm Avrupa’dan gelen tekstil üretici-
leri, tasarımcıları ve distribütörlerini 

tek çatı altında toplayan ve Londra’da 
düzenlenmekte olan en büyük ve en 

prestijli tekstil fuarıdır. 17-
18 Temmuz 2013 tarihleri 

arası The Business Design 
Centre’ de gerçekleşen 
The London Textile Fair 
2000’e yakın ziyaretçiye 
ev sahipliği yapmıştır. 
Konu olarak tekstil 
ve aksesuarlarını 
kapsamakta olan 
fuar,120’nin üzerin-
de katılımcı firma, 
300 den fazla acen-
ta, alıcı, tasarımcı 
ile her yıl ocak ve 

temmuz dönemlerinde düzenlenmekte; Avrupa tekstil 
pazarı için önemli bir giriş noktası teşkil etmektedir. 
Bu fuar, katılımcı ve ziyaretçi potansiyeli açısından 
Londra’da düzenlenen en büyük tekstil fuarıdır. Ayrıca 
bilindiği gibi tekstilin en önemli pazarlarından olan 
İngiltere, firmalarımızın ihracat kapasitelerini de art-
tırmaları bakımından çok önemlidir ve fuara firmaları-
mız tarafından artan bir ilgi vardır. 
Fuarın diğer bir özelliği de standart kapalı/açık standlı 
bir fuar olmamasıdır. Katılımcılara masa ve askılık 
sağlanan ve katılımcı ile ziyaretçi arasında B2B ikili 
görüşmeler şeklinde geçen bir fuardır. Bu şekilde fu-
ar maliyetlerini düşürürken, katılımcı ve ziyaretçiler 
arasında hızlı iletişim imkanları sağlamakta ve katılan 
firmalar ve ziyaretçiler tarafından çok olumlu karşılan-
maktadır. Özellikle Avrupa pazarına giriş için önemli 
bir organizasyon olan fuar, ilgili alıcılar, acentalar ve 
tasarımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. 
Ziyaretçilerin tamamı profesyonellerden oluşmasının 
yanı sıra, az sayıda moda öğrencileri de fuarı ziyaret 
etmiştir. Türk firmalardan 34 tanesi toplam 324m2 
stand alanıyla İTHİB ile birlikte milli katılım gerçekleş-
tirmiştir. 56 Birleşik Krallık firmasının katılmış olduğu 
fuara; başta Türkiye olmak üzere, İspanya, Fransa, 
İtalya, Yeni Zenlanda, Almanya, Portekiz, İrlanda, 
Lübnan, Slovenya v.b dünyanın çeşitli ülkelerinden 
katılım sağlanmıştır.
Sektörümüzün uluslararası çapta vurgulanması ve öne 
çıkartılabilmesi için fuar kapsamında tanıtım çalış-
maları İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği tarafından büyük bir heyecanla uygulamaya 
konulmuştur.
Fuar esnasında Birliğimizce düzenlenen organizasyon 
kapsamında çeşitli tanıtım faaliyetlerine yer verilerek 
Türk Tekstil sektörünün yurtdışındaki bilinirliğinin ve 
kalite algısının yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
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Katılımcı Firmalarımızın yer aldığı salon önünde ve 
girişinde 2 adet banner fuar alanında sergilenmiştir.
Sektörün en önde gelen dergilerinden olan Drapers’ da 
yarım sayfa ilan ile Türk Tekstilini öne çıkaran reklam, 
dikkatleri Türk Milli Katılımına çekmiştir.
Milli Katılım organizasyonu içerisinde yer alan firma-
ların detaylarının yer aldığı kataloğumuz İTHİB info-
stand’ında ve fuarın diğer alanlarında ziyaretçilere 
ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 
Birliğimizce düzenlenen her milli katılım organizas-
yonunda olduğu gibi bu dönem de İTHİB için tahsis 
edilen alanda katılımcı firmalarımıza fuar esnasında 
her türlü desteği verebilmek için info-stand alanı ku-
rulmuştur. Bu info stand alanı, fuar idaresi tarafından 
birliğimize ücretsiz temin edilmiştir. 

MUNICH FABRIC START 
(03-05 Eylül 2013)
Ülke bazında incelendiğinde Ocak-Aralık 2012 döne-
minde Almanya Türkiye’den en fazla tekstil ve ham-
maddeleri ihraç edilen ülkeler arasındadır. Munich 
Fabric Start, Tekstil pazarının en tanınmış fuarların-
dan olup dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçi-
lerini ağırlamaktadır. Fuarın konusu kumaş ve akse-
suarlarıdır. Fuar Collections, Additionals, Bluezone, 
Asia Salon ve Showroom bölümlerinden oluşmaktadır. 
Genel bakışta fuarın katılımcı sayısı artıştadır; 850 ka-
tılımcısı bulunan fuarda Asya bölgesine ayrılan alanda 
70 kadar katılımcı hazır bulunmaktadır. Yüksek kalite 
gömlek üreticilerinden ise 20 - 40 arası katılımcısı 
vardır. BlueZone adı verilen jean kumaşa ayrılan alan-
da 55 katılımcı ağırlayan fuar, enerji tasarrufu ve geri 
dönüşümle ilgili çözümler sunan GreenZone alanına 
start vermiştir.
Bu sene 3-5 Eylül 2013 tarihlerinde yapılan fuarın 
milli katılımı ilk defa Birliğimizce sağlanmıştır. Bu fuar 

katılımcı ve ziyaretçi potansiyeli açısında Almanya’da 
düzenlenen en büyük tekstil fuarlarındandır.
Fuara Eylül 2013 dönemi için toplam 950 firma 
katılmıştır. Katılım istatistikleri fuarın giderek bü-
yüdüğünü göstermektedir. Fuara üç gün sonunda 
18.500 ziyaretçi gelmiştir.
Bu dönem İTHİB katılımıyla 16 Türk firması toplam 
353 m2 stant alanıyla Türkiye milli katılımı dâhilinde 
yer almıştır. Milli katılım organizasyonu içerisinde yer 
alan firmaların detaylarının yer aldığı kataloğumuz 
İTHİB info-standında ve fuarın diğer alanlarında ziya-
retçilere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Lounge alanında 
konuklarımızın görebileceği şekilde 2 adet banner yer-
leştirilmiştir.
Birliğimizce düzenlenen her milli katılım organizas-
yonunda olduğu gibi bu dönem de İTHİB için tahsis 
edilen alanda katılımcı firmalarımıza fuar esnasında 
her türlü desteği verebilmek için info-stand alanı ku-
rulmuştur. Bu info stand alanının yanında ayrıca fuar 
ziyaretçilerini ağırlamak ve Türk firmalarla iletişimi 
arttırmak amacıyla içecek ikramlarının da yapılacağı 
bir lounge alanı tasarlanmış ve büyük rağbet görmüş-
tür.
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PREMIÈRE VISION PARIS 
(17-19 Eylül 2013)
17-18 Eylül 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Paris 
şehrinde gerçekleştirilen Première Vision Kumaş 
Fuarı, dünya çapında tekstil sektörünün yeni sezon 
kumaşlar ile ilgili takip ettiği en önde gelen fuar ni-
teliğindedir. Yılda iki kere düzenlenen fuar 10 yıldır 
New York, Pekin, Şanghay, Moskova, Sao Paulo şe-
hirlerinde de etkinliklerde bulunarak kendini ulusla-
rarası alanda kanıtlamıştır. Premiere Vision fuarı aynı 
zamanda moda eğilimlerinin aktarıldığı, karşılıklı bilgi 
alışverişin gerçekleştiği önemli bir buluşma noktasıdır. 
Fuarın bir başka özelliği de ihtiyaca göre spesifik pa-
zarları hedef alarak birçok değişik ürün gruplarını ba-
rındırmasıdır. Bu noktada ilk defa 2007 yılında Denim 
By Premiere Vision’u oluşturarak dünya denim giyim 
alanında uluslararası bir referans niteliği taşımaktadır. 
Gerek katılımcı gerek ziyaretçi profili açısından Güney 
Amerika’dan Japonya’ya tüm tekstil profesyonelleri-
nin yoğun ilgisine hedef olan fuar, aynı organizatörün 
düzenlediği ve iştirakçisi olduğu INDIGO (desen tasa-
rım), EXPOFIL (iplik), MODAMONT (aksesuar), ZO-
OM by Fatex (fason hazır giyim üretimi), LE CUIR A 
PARIS (deri) fuarlarıyla aynı alanda, PREMIERE VISI-
ON PLURIEL etiketi altında sunulmaktadır. Toplamda 
tüm bölümlere 3400 katılımcı ve 160.000 uluslararası 
ziyaretçi katılmaktadır.
Première Vision fuarına 1950 kumaş üreticisi ka-
tılmıştır. Bu dönem 69 Türk firması (kumaş) fuara 
katılmıştır. Türk katılımını güçlendirmek amacıyla 
ikinci defa Birliğimizce milli katılım organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Fuarın birinci günü 19.000’ne ya-
kın ziyaretçi kaydı alınmış olup, Eylül 2012 dönemine 
göre 14% bir artış ile ziyaretçi sayısı 52 804’de yük-
selmiştir. Fuarda 94,5 m2’lik İTHİB trend alanı için 
yer ayrılmış olup, Polyphème firmasının özel tasarımı 
dahilinde Milli katılım içerisinde Birliğimiz patronajın-
da yer alan firmalarımız ile bireysel olarak katılan Türk 
firmalarının kumaş örnekleri sergilenmiştir. Birlik fa-
aliyetlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan trend alanı 
içerisinde aynı zamanda fuar süresince firmalara ik-
ram, faks ve internet hizmeti sunulmuştur. Firmaların 
tanıtımına yönelik çalışmalar çerçevesinde, fuar resmi 
katalogunda tam sayfa ilan verilmiş olup, Birliğimizce 
hazırlanan, katılımcı firmaların detaylı bilgilerinin yer 
aldığı kataloglar da alıcı firmalara ve ziyaretçilere fuar 
süresince dağıtılmıştır. İTHİB tarafından milli katılım 
organizasyonu düzenlenen Première Vision Fuarı’na 
bu yıl 18 seçkin tekstil firmamız İTHİB patronajında 
katılmıştır. Bu sayının önümüzdeki dönemlerde daha 
da artması beklenmektedir.
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İNFO STAND KATILIMLARI

ISPO MUNICH 
(3-6 Şubat 2013)
3-6 Şubat 2013 tarihleri arası gerçekleşen ISPO Fuarı 
yeni hizmetler, yeni geri bildirimler alarak gerçekleş-
miş olup; fuara 109 ülkeden 81.000 ziyaretçi katılım 
göstermiştir. Ziyaretçilerin % 66‘sı başta İtalya, Avus-
turya, İsviçre, Fransa ve İngiltere olmak üzere; başka 
ülkelerden katılım göstermişlerdir.
Bir önceki yıl 51 ülkeden 2,344 katılımcısı olan fuara, 
bu yıl 2013‘ te 52 ülkeden 2,481 katılımcı katılım gös-
tererek İSPO MUNICH’te yeni büyümelere yol açmış-
tır. Bu büyümenin önemli sebeplerinden biri, sporun 
sağlık sektöründe ve pazarında giderek daha büyük 
ilgi kazanmış olmasıdır. Bu gelişmeyi aynı anda Mu-
nich Uluslararası Kongre Merkez’inde 5 Şubat 2013’te 
düzenlenen 2. ISPO Sağlık Formu doğrulamıştır. Yine 
aynı şekilde, net sergi alanı 103.220 metrekare olup, 
toplamda 430 metrekare alan artışı gözlenmiştir. Bu 
durum fuar istatistiklerine yeni bir kayıt dönemi baş-
langıcı olarak işlemiş olup, sporun iş için önde gelen 
bir unsur olduğunu doğrulamıştır.
Fuara İTHİB ile birlikte 12 Türk firma katılmıştır. Fu-
arda İTHİB alanında sergi alanına yer verilmiş olup, 

bu sergi alanında Türk kumaşlarının kalitesi ve Fuara 
iştirak eden Türk firmalarından alınan bitmiş ürünler 
sergilenmiştir. Katılımcı Türk firmalara İTHİB tara-
fından hazırlanan, Türk katılımcılar kataloğu; sergi 
alanı ile birleşince daha olumlu geri bildirimlere yol 
açmıştır. Gerçekleştirilen sergi alanına; Türk ürünleri-
ni merak eden yabancı katılımcılar tarafından büyük 
talep oluşmuştur. Sergi alanındaki firmaların ürününü 
gören ve beğenen ziyaretçiler ilgili firmaya yönlenmiş 
ve çalışma olumlu geri bildirim olarak katılımcı fir-
malara katkı sağlamıştır. Fuarda Türk teknik tekstil 
kumaşlarının da sergisine yer verilmiştir; Türk kumaş-
ları büyük talep görmüş olup, Türk tekstilinin kalitesi 
gözler önüne serilmiştir.

MUNICH FABRIC START 
(5-7 Şubat 2013)
Almanya’nın Münih şehrinde 5-7 Şubat 2013 tarihleri 
arasında düzenlenen Munich Fabric Start Fuarı, tekstil 
sektörünün dünya çapında önem taşıyan etkinlikleri 
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arasında yer almaktadır. Fuarın bu dönemine İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda info-
stand katılımı gerçekleştirilmiştir. Bu ofiste, yerli ve 
yabancı misafirlere sektör ve milli katılım hakkında 
bilgiler verilmiştir. Ayrıca bireysel fuar katılımcıları-
mızın kullanımı için faks ve internet hizmeti de veril-
miştir. Firmaların tanıtımına yönelik çalışmalar çerçe-
vesinde, Birliğimizce hazırlanan, içerisinde firmaların 
detaylı bilgilerinin yer aldığı kataloglar da alıcı firma ve 
ziyaretçilere fuar süresince dağıtılmıştır.

PREVIEW IN SEOUL 
(4-5 Eylül 2013)
Preview in Seoul Fuarı; KOFOTI (Korea Federation 
Of Textile Industries) firması tarafından; Seul’un en 
gösterişli fuar ve alışveriş merkezi olan COEX SEUL 
(Gangnam)’da gerçekleştirilmektedir. İTHİB info stand 
alanı 9 metrekare olup inşaat ve info stant alanı fuar 

idaresi tarafından ücretsiz olarak temin edilmiştir.
İki ülke arası imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmanın 
yanı sıra ülkede art arda düzenlenen Türk etkinlikle-
rindeki tanıtım faaliyetleriyle de bu ülkeye yapılan ih-
racatın artacağı öngörülmektedir. Fuara 249 katılımcı 
iştirak etmiştir. Fuara 40 katılımcı Çin, 10 katılımcı 
Hindistan, 5 katılımcı firma Endonezya, 2 katılımcı 
Türkiye, 2 katılımcı Singapur, 2 katılımcı Tayvan, 
1 katılımcı Avusturya, 1 katılımcı Özbekistan ve 1 
katılımcı Pakistan’ dan olmak üzere ;11 ayrı ülkeden 
katılım sağlanmıştır. Fuara 40 ayrı ülkeden ziyaretçi 
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iştirak etmiştir. Fuarı ziyaret eden toplam ziyaretçi 
sayısı 9,629’tür. Fuarda İTHİB info stand olarak katı-
lım gerçekleştirmiş ve ülkemizin tekstil konusundaki 
ilerlemelerini arttırmaya yönelik çalışmalar ve araştır-
malar gerçekleştirmiştir. Fuarda Türkiye’ye olan ilgi 
gözlerden kaçmamıştır. Türkiye Kore vatandaşları, 
alıcıları, müşteri ve yerel firmalar tarafından büyük ilgi 
noktası halinde ziyaret edilmiştir.
Fuarda çeşitli ürün grupları ile karşılaşılabilmektedir. 
Fuarı ziyaret eden alıcılar; elyaf, pamuk, denim, nakış, 
fonksiyonel kumaşlar, çevre kumaş, dokuma kumaş-
lar, dantel, keten, baskı, ipek, yün,aksesuar gibi ürün 
gruplarına ulaşabilmektedirler.

TECHTEXTIL INDIA 
(3-5 Ekim 2013)
3-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Hindistan’ın Mum-
bai şehrinde gerçekleştirilen Techtextil India Fuarı, 
Avrupa, ABD, Hindistan ve çevre ülkelerinden teknik 
tekstil ürünleri ve teknoloji üreticilerini ve alıcıları bu-
luşturan bölge için önemli bir etkinlik niteliğindedir. 
İki yılda bir düzenlenen fuarda katılımcı ve ziyaretçi-
lerin çoğunluğunu Hintli tekstil profesyonelleri oluş-
turmaktadır. 2011 yılında fuara 130 firma katılmış, bu 
sayı 2013’te %20 artış ile 156 olarak sonuçlanmıştır. 
Katılımcılar arasında özellikle Almanya, Fransa ve 
Belçika’dan ülke katılımları gözlenmiş; sergilenen 
ürünler ise daha çok iplik/kumaş kaplama ve üretim 
makinaları olarak saptanmıştır. Hindistan ve çevre 
ülkeleri ile Çin ve Güney Kore’den katılımcılar ise 
ağırlıklı olarak bitmiş ürün niteliğinde işlenmiş iplik 
veya dokunmamış kumaş sergilemiştir. Türkiye’den 

fuara katılan tek firma olan Tepar Tekstil’de yüksek 
mukavemetli iplik grubundaki ürünlerini alıcılarla 
buluşturmuştur. 2011 yılında 3.814 ziyaretçi çeken 
fuar, 2013 döneminde ise 5.568 tekstil profesyonelini 
ağırlamıştır. Alıcılar arasında, iplik ve kumaş alımı ile 
ilgili ABD ve Avrupa’dan temsilciler saptanmış ancak 
detaylı istatistikler fuar idaresince yayınlanmadığın-
dan rakamsal büyüklüklere ulaşılamamıştır. Fuar 
Hindistan Hükümeti Tekstil Bakanlığı, Maharashtra 
Eyaleti Tekstil Bölümü, Hindistan Teknik Tekstil Bir-
liği ve Ulusal Jüt Derneği desteği ile gerçekleştirilmiş 
olup fuar esnasında düzenlenen önemli seminerlere 
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de ev sahipliği yapmıştır. Teknik tekstildeki teknolojik 
gelişmelerin tartışıldığı forumların yanı sıra Rusya 
teknik tekstil pazarı ve Hindistan teknik tekstil sek-
törü hakkındaki seminerler özellikle yoğun katılımcı 
toplamıştır. Bu seminerlerde öncelikle Rusya’nın %75 
oranında ithale dayalı teknik tekstil tedariki, bu ülke-
deki yatırım olanakları ve Hintli firmalar için iş imkan-
ları vurgulanmış; Hint teknik tekstil üretiminin tıbbi 
tekstiller gibi düşük teknik özelliklerdeki ürün grupla-
rından coğrafi tekstiller ve inşaat tekstilleri gibi katma 
değeri ve teknoloji seviyesi yüksek ürün gruplarına 
geçişi için çözüm önerileri sunulmuştur. İTHİB tara-
fından Maharashtra Eyaleti Tekstil Bölümü Başkanı 
Ramesh Kumar Tandon ve Hindistan Teknik Tekstil 
Birliği Başkanı Bayan Shashi Singh ile fuar esnasında 
bir görüşme gerçekleştirilmiş, ortak fuar katılımları ve 
ticari heyetler konusunda işbirliği olanakları görüşül-
müştür.
İTHİB info standı Maharashtra Eyaleti Hükümetine 
bağlı Lokshair Annabhau Sathe Development Corpora-
tion temsilcileri tarafından ziyaret edilmiş; inşa edilen 
yeni organize sanayi bölgeleri ve Türk yatırımcılara 
verilebilecek destekler konusunda bilgi aktarılmıştır.
İTKİB info standını ziyaret edenler arasında Türkiye’ye 
hammadde, iplik ve kumaş satışıyla ilgili firmalar ağır-
lıklı olarak sayılmıştır. Info-stand katılım çalışması 
çerçevesinde Türkiye’den teknik tekstil sınıflandırma-
sındaki iplik ve kumaş üreticilerinin fuara katılabilece-

ği ancak milli katılım için potansiyel katılım sayısının 
ve Pazar talebinin henüz yeterli düzeyde olmadığı 
düşünülmektedir.

THE BIG 5 DUBAI 
(25-28 Kasım 2013)
1979 yılından bu yana düzenlenmekte olan The Big 5 
Dubai Fuarı Ortadoğu’nun yapı malzemeleri ve inşaat 
konusundaki en önemli ve en kapsamlı fuarı olarak 
göze çarpmaktadır. En son döneminde 25-28 Kasım 
2013 tarihleri arasında düzenlenen fuar tarihindeki en 
yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmış; fuar 74.474 ziyaret-
çiyi ağırlamıştır. Fuarda 57 ülkeden 2.742 firma stand 
açmış olup Avustralya, Almanya, Belçika Çin, Fransa, 
İngiltere, İtalya, Tayvan, Tayland, Türkiye gibi 28 ülke 
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tarafından ulusal katılım gerçekleştirilmiştir.
Fuarın 2013 döneminde Expotim tarafından gerçek-
leştirilen Türkiye milli katılımı dâhilinde ise 241 fir-
mamız ve Birliğimiz info standı yer almıştır.
Teknik tekstil üreticilerimizin yurt dışı fuarlarda 
temsil edilmesi, yeni pazar imkanlarının araştırılması 
ve ihracatçılarımızın teknik tekstil sektöründeki ge-
lişmeler ile yeni pazar imkanlarına dikkatinin çekile-
bilmesi amacıyla, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği tarafından, 2013-2014 döneminde 
teknik tekstillerin konu olduğu bir dizi fuara katılım 
gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, Birliğimizce, 
2013 yılı Mayıs ayında Techtextil Frankfurt fuarına 
milli katılım, Ekim ayında Techtextil India fuarına, 
Kasım ayında ise The Big 5 Dubai fuarına info-stand 
katılımı gerçekleştirilmiştir. Aynı hedef doğrultusunda 
2014 yılı Ocak ayında ISPO Munich Spor Ürünleri 
Fuarı, Mayıs ayında Techtextil North America, Eylül 
ayında Cinte Techtextil China fuarlarına info-stand 
katılımları ile bu çalışmalar sürdürülmektedir. Tüm 
bu hazırlıklar dâhilinde The Big 5 Dubai fuarı inşaat 
sektöründe kullanılan teknik tekstil ürünlerinin ser-
gilenebilmesi için elverişli ve doğrudan alıcıya yönelik 
bir ticari kanal teşkil etmektedir. Yapı / yüzey ısı, ses, 
nem yalıtımı, mukavemet arttırımı; sulama, inşaat 
gibi konularda çok çeşitli kullanım alanları bulan tek-
nik tekstiller konusunda İtalya, Almanya, Fransa gibi 
ülkelerden firmalar fuarda yer alırken, “Sunjüt Suni 
Jüt ve San. Tic. A.Ş.” firması geotekstilller / sulama ve 
ulaşım alt yapı inşaatlarında kullanılan ürünlerini ser-
gileyerek, teknik tekstiller alanında  Türkiye’den tek 

katılımcı olarak fuarda yer almıştır. Birliğimizce Fuar 
alanının Zabeel salonunda gerçekleştirilen info-stand 
katılımı esnasında 50’nin üzerinde ziyaretçi Birliğimiz 
ve firmalarımız hakkında bilgi talebinde bulunmuştur. 
Ziyaretçilere Birliklerimiz, üyelerimiz ve fuar kapsa-
mında tanıtılmasını hedeflediğimiz ürün grupları ile 
genel bilgiler aktarılmış; firmalarımızdan alınan ürün 
örnekleri sergilenmiştir. Ziyaretçiler Türkiye’den te-
darik edilebilecek ürünlere kalite ve fiyat açısından 
ilgi gösterdiklerini, fuarda bu konuda daha çok firma 
görmek istediklerini; ürünlerin yüksek detaylı teknik 
özellikleri nedeniyle üreticilerle yüz yüze görüşmeyi 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
Sonuç olarak, inşaat teknolojileri ve geotekstiller ürün 
gruplarında üreticilerimiz için önemli fırsatlar sunan 
fuarın tüm potansiyelinden yararlanılabilmesi için bu 
konudaki firmalarımızın ürünlerini sergileyebilmek 
ve tanıtabilmek hedefiyle toplu katılımlarının teşvik 
edilmesinin sektörümüz için büyük yarar sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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TİCARET VE ALIM HEYETİ

SIRBİSTAN ALIM HEYETİ 
(21-22 Mayıs 2013)
Sırbistan’da yerleşik hazır giyim üreticilerinin 
Türkiye’den kumaş, iplik ve konfeksiyon yan sanayi 
ürünleri tedarik edebilmeleri amacıyla, Sırbistan Teks-
til Alım Heyeti Birliğimizce 21-22 Mayıs 2013 tarih-
lerinde Sırbistan Moda Konfeksiyon Kümesi (FACTS) 
işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Sırbistan’dan bir iç giyim, bir örme giyim, bir çocuk be-
bek giyim ve altı bayan/erkek giyim olmak üzere top-

lamda dokuz üreticinin katıldığı heyete Türkiye’den 68 
firmamız başvuruda bulunmuştur. Programın ilk gü-
nünde 09.00-09.40 saatleri arasında karşı kuruluş ve 
misafir firmalara, Birliğimiz ve sektörümüzün tanıtımı 
gerçekleştirilmiş; akşam 19.30’a kadar ikili görüşmeler 
sürdürülmüştür. Akşam 20.00’da yabancı heyet üyeleri 
onuruna Birliğimizce bir yemek verilmiştir. Programı 
ikinci gününde ise sabah 09.00’da başlayan ikili görüş-
meler saat 18.30’da tamamlanmış, üreticilerimizce ta-
lep edilen tüm toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yabancı 
heyet üyeleri görüşmelerin kalite ve sayısından son de-
rece memnun olduklarını, çeşitli ürün gruplarında en 
fazla 5 üretici ile temas edebileceklerini düşünmeleri-
ne rağmen görüşmelerde otuzun üzerinde tedarikçi ile 
bir araya gelebildiklerini ifade etmiş; etkinliğin Türkiye 
veya Sırbistan’da sürdürülmesi yönünde tavsiyede bu-
lunmuşlardır. Üretici firmalarımızdan alınan yorumlar 
benzer biçimde olumlu olarak tarafımıza iletilmiştir. 
Heyete katılan firmalarımız Sırbistan ve çevre Doğu 
Avrupa ülkelerine yönelik düzenlenebilecek heyetlere 
ilgi duyduklarını iletmişlerdir.

POLONYA TİCARET HEYETİ
(27-29 Kasım 2013) 
Tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinin tarihi seyri ve 
yapısal özellikleri açısından ülkemizle benzerlikleri 
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olan Polonya’nın tekstil-konfeksiyon işletmelerinin 
yoğunlaştığı Lodz şehrine yönelik 27-29 Kasım 2013 
tarihleri arasında “Tekstil Ürünleri Sektörel Ticaret 
Heyeti” programı düzenlenmiştir. 
Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları üreticisi 10 fir-
manın katılımıyla, Polonya’nın tekstil ve konfeksiyon 
sektörleri açısından en önemli merkezi olan Lodz 
şehrinde Polonyalı tekstil/hazır giyim firmalarıyla ikili 
iş görüşmeleri, pazar ziyaretleri ve resmi kuruluş tem-
silcileriyle görüşmeler başarıyla gerçekleşmiştir. Rusya 
ve Doğu Avrupa ülkelerinden, özellikle Polonya’nın 
çevresindeki ülkelerden gelen kumaş/hazır giyim top-
tancıları Lodz şehrinde bulunan PTAK Moda Toptancı 
merkezine gelerek önemli bir ticaret hacmi oluştur-
maktadırlar. 
Birliğimizce, Varşova Ticaret Müşavirliği’nin de des-
tekleriyle, Lodz Ticaret Odası ve PTAK ile yürütülen 
görüşmeler ve ikili görüşmeler için yapılan diğer çalış-
malar neticesinde İkili görüşmelere Lodz’da yerleşik 
tekstil/hazır giyim firmaları davet edilmiş ve heyete 
katılan Türk firmaları ile ikili görüşmeler yapmaları 
sağlanmıştır. Katılımcı 10 Türk firması 28 Kasım tari-
hinde yapılan ikili görüşmelerde beklentilerin de üze-
rinde bir ilgi ile karşılaşmış, programa gelen Polonyalı 
firma sayısı 35’i bulmuştur. Bunların arasında Polonya 
devleti tarafından tekstil ithalatı ve ihracatı için ku-

rulan, sonrasında özelleştirilerek faaliyetlerine devam 
eden ve sektörde önemli bir firma olan Textilimpex 
de ikili görüşme programına katılarak heyette yer alan 
Türk firmaları ile ikili görüşmeler yapmıştır. 
Ayrıca, Lodz Ticaret Odası Başkanı Witold W. Gerlicz 
28 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen ikili görüşme 
programına katılarak destek vermişlerdir. 
28 Kasım 2013 tarihinde Lodz’da Tekstil Sanatı ve 
Moda Tasarımı Fakültesi ziyaret edilerek incelemeler-
de bulunulmuş ve Fakülte Dekanı ile de bir görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Ticaret Heyeti ayrıca, şehrin biraz 
dışında yer alan PTAK MODA toptancı merkezini 
de ziyaret ederek buradaki işleyiş ve ticari fırsatlar 
ile ofis/mağaza/depo kiralanmasına ilişkin imkanlar 



hakkında PTAK Moda Yönetimi’nden detaylı bilgi 
edinmiştir. Böylece, katılımcı Türk Firmaları ile İTHİB; 
bu Ticaret Heyeti kapsamında Polonya tekstil pazarı-
nın en önemli şehri olan Lodz’da ticaret merkezleri, 
dağıtım kanalları, kurum-kuruluşları ve firmaları ile 
önemli ve yakın temaslar kurarak Polonya pazarına gi-
riş ve bu pazardaki payımızı arttırabilmek için önemli 
işbirliği fırsatları elde etmiştir. 

İTHİB KUMAŞ TASARIM 
YARIŞMASI
(25 Aralık 2013)
2005 yılından beri, üretiminin ve dışsatımının en 
önemli bölümünü oluşturan Türk tekstil sektörünün 
yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlarını ya-
ratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, eğitim 
kurumlarındaki öğrencilerin sektöre hızla kazandırıl-
ması ve yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların 
teşvik edilmesi amacı ile düzenlenen Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın 8.si görkemli bir törenle 25 Aralık 2013 
akşamı Four Seasons Otel’de gerçekleştirilmiştir. Yarış-
ma İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birli-
ği (İTHİB) ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Yarışmanın duyurusuna Ocak ayında başlanmış olup, 
yarışmaya çeşitli okullardan toplamda 43 başvuru alın-
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mıştır. 1 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşen ön eleme 
aşamasında 43 adet başvuru dosyası, tasarımcının yara-
tıcılık düzeyi, tasarımın özgünlüğü ve yeniliği, tasarım-
larda uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve uygu-
lanabilirliği, tasarımlarda malzeme seçimi ve malzeme 
tasarım uyumu gibi kriterlere göre incelenerek 20 dosya 
belirlenmiş; 4 Temmuz 2013 tarihinde yapılan ikinci 
jüri değerlendirmesi ve mülakatlar sonucunda ise 20 ön 
finalistin dosyaları tekrar değerlendirmeye alınarak ilk 

6 finalist belirlenmiştir. Yapılan elemeler sonrasında se-
çilen 6 finalistin tasarımlarının üretilmesi aşamalarında 
her bir yarışmacı için sektörden sponsorlar bulunmuş-
tur. Yarışmanın final gecesi 25 Aralık 2013 tarihinde 
Four Seasons Hotel Bosphorus’ta yarışma defilesi ve 
ödül töreni ile gerçekleştirilmiştir. Yarışma’da İlke Us-
luca “Arakne” temasıyla birinci, Bahar Meydan “ Gölge” 
temasıyla ikinci, Merve Ulu “Kırmızı Lahana” temasıyla 
üçüncü olmuştur.
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BAŞARILI İHRACATÇILAR
ÖDÜL TÖRENİ 
(1 Mayıs 2013)
2012 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni 1 Mayıs 2013 
tarihinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Rumeli 
Salonu’nda 1.000’i aşkın davetli ile Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İhra-
catçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımında 
gerçekleştirilmiştir.

Başarılı İhracatçılar Ödül Töreninde 2012 yılında en fazla 
ihracatı gerçekleştiren firmalar ihracat oranlarına göre ;
25 Milyon $ ve üzeri ihracat yapan 7 firma platin plaket,
10-25 Milyon $ arası ihracat yapan 16 firma altın plaket,
5-10 Milyon $ arası ihracat yapan 24 firma gümüş plaket,
1-5 Milyon $ arası ihracat yapan 155 firma bronz başarı 
sertifikası,
500 Bin-1 Milyon $ arası ihracat yapan 90 firma başarı 
sertifikası ile ödüllendirilmişlerdir. 
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AK-PA TEKSTİL✰AKSA AKRİLİK✰ KORDSA GLOBAL 
✰ZORLUTEKS TEKSTİL✰ZORLU DIŞ TİC✰SUNJÜT SUNİ JÜT✰ORTA ANADOLU✰

YÜNSA YÜNLÜ SAN. ✰ORMO YÜN İPLİK✰ORMO İTH. İHR.✰ÜNSA AMBALAJ✰TGS DIŞ TİC✰KADİFETEKS MENSUCAT✰

BOSSA TİC.✰KETS TEKSTİL✰GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL✰ÜNVER TEKSTİL✰DENİZ EKSPORT TEKSTİL✰TORAMAN TEKSTİL✰TEKSİS TEKSTİL✰AYDIN 
MENSUCAT✰ AYDIN TEKSTİL✰KASAR VE DUAL TEKSTİl✰İPEK İDROFİL PAMUK✰YÜNTEKS TEKSTİL✰CESUR AMBALAJ✰FLOKSER TEKSTİL✰FLOKSER 
SAN.✰KİPAŞ PAZARLAMA✰PELSAN TEKSTİL✰OĞUZ TEKSTİL✰SEPA MENSUCAT✰DOĞAN TEKSTİL✰SÜPER TEKSTİL✰GSD DIŞ TİC.✰HYOSUNG İSTANBUL 
TEKSTİL✰IŞIL TEKSTİL✰ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL✰KERİM ÖRME KUMAŞ TEKSTİL✰GÜLLE ENTEGRE TEKSTİL✰ALİZE PAZARLAMA 
TEKSTİL✰EROĞLU GİYİM✰ERSUR TEKSTİL✰TANRIVERDİ MENSUCAT✰KISMET TEKSTİL✰KİPAŞ MENSUCAT✰DİNARSU İMALAT✰KARBEL TEKSTİL✰POLİMER 
PLASTİK✰AKKON İPLİK✰BAHARİYE MENSUCAT✰RİT EV TEKSTİL✰BTD TEKSTİL✰YAKAR TEKSTİL✰ASLANLI ULUSLARARASI TEKSTİL✰BAHARİYE 
TEKSTİL✰ TOPKAPI İPLİK✰ERPA HAZIR GİYİM✰ÜNİVERSAL TEKSTİL✰COATS (TÜRKİYE) İPLİK✰MİRAY TEKSTİL✰ÖZYURT TEKSTİL✰CONFETTİ 
TEKSTİL✰SMS ORME TEKSTİL✰ALMODO ALTUNLAR DIŞ. TİC. ✰ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL✰BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM✰BOZTEKS İPLİK✰ARSEL 
TEKSTİL✰ÖZDOKU TEKSTİL✰TÜRKMEN GRUP✰BAYDEMİRLER TEKSTİL✰CONFETTİ HALI✰TUTARLAR TEKSTİL✰GARANTİ İPLİK✰MİGİBOY 
TEKSTİL✰AYDIN ÖRME✰  ALTINYILDIZ MENSUCAT✰BAK-AY TEKSTİL✰MAVİŞ TEKSTİL✰DEPAR DERİ PLASTİK✰DEPAR DERİ DIŞ. TİC.✰UTG 
TEKSTİL✰AYCAN TEKSTİL✰ATT TEKSTİL✰ÖNCÜ GRUP✰TALEN TEKSTİL ✰ TÜRKHAN TEKSTİL✰ÖZDOKUR TEKSTİL✰PARMA MEFRUŞAT✰PUNTO 
TEKSTİL✰PAN TEKSTİL✰SARTEKS ÖRME KUMAŞ TEKSTİL✰ÖZ AKTEKS TEKSTİL✰HARPUT TEKSTİL✰DEM İPLİK VE TEKSTİL✰KALE İPLİK✰İLERİ 
GİYİM✰NİL ÖRME✰SAKAA TEKSTİL✰ ERDEMOĞLU✰ŞİTEKS TEKSTİL DIŞ. TİC.✰ERDOĞDU TEKSTİL✰ŞİTEKS ŞİŞMANLAR TEKSTİL✰AKFİL TEKSTİL✰ 

İPLİKSAN ISPARTA İPLİK✰AKIN TEKSTİL✰DİKTAŞ DİKİŞ İPLİK✰ÖRTEKS DERİ SUNİ DERİ TEKSTİL✰HİVATEKS TEKSTİL✰ANKA TEKSTİL✰KİPAŞ 
DENİM✰VİTEKS TEKSTİL✰HEFA POLİÜRETAN FLOK SUNİ DERİ✰TDC TEKSTİL✰YÜNTEKS✰CAN TEKSTİL✰TEKSKO TEKSTİL✰NTG TEKSTİL✰TURAN 
TEKSTİL✰UĞURTEKS TEKSTİL✰ AY-KAR TEKSTİL✰BALTAŞ İÇ VE DIŞ TİC.✰FİBERTEKS TEKSTİL✰ARZUM TEKSTİL✰ERTEK TEKSTİL✰ÖZCANLAR 
TEKSTİL✰SULTAN TEKSTİL✰ÖZKAN-MERVE TEKSTİL✰ALTUN TEKSTİL✰ALTEKS BOYA VE KASAR✰HAKAN TEKSTİL✰AZRA KUMAŞ✰DENİM 
KUMAŞÇILIK✰SAMA TEKSTİL✰VERONA EV TEKSTİL✰TEKSTOP TEKSTİL✰TEKBOY TEKSTİL✰AKTEK GİYİM✰İNTERTEKS GIDA TEKSTİL✰EDPA 
TEKSTİL✰FAYTEKS TEKSTİL✰GÜLÇEK TEKSTİL✰ÇELİK TEKSTİL✰AKMAN TEKSTİL✰İSMET ÖRME VE TEKSTİL✰TANTEKS BOYA APRE TEKSTİL✰ADA 
NAKIŞ DESEN DOKUMA✰H.M.S TEKSTİL✰BENTO BANTÇILIK✰SER TEKSTİL✰RANİA TEKSTİL✰GÖK-BAY TEKSTİL✰NAZAR İPLİK TEKSTİL✰MERTÜL 
TEKSTİL✰ÇİZMECİ MENS✰GÜRLE SUNİ DERİ✰ŞIK MAKAS GİYİM✰MEGAPLAST✰PUNA TEKSTİL✰KİLİM GRUBU✰ONEM TEKSTİL✰HMS İÇ VE 
DIŞ TİC✰KİLİM DIŞ TİCARET✰MENZA MADENCİLİK✰FİL MAN MADE TEKNİK TEKSTİL✰KARAGÖZLÜLER TEKSTİL✰KORTEKS MENS.✰KILIÇ 
TEKSTİL✰RİMTEKS ÖRME✰RIMTEKS DIŞ TİCARET✰MA-BA TEKSTİL✰LALE MEFRUŞAT✰EPENGLE TEKSTİL✰MAYA İPLİK✰HKM DIŞ TİC.
✰YÜNCÜLER MEFR.✰ONEM DÖŞEMELİK KUMAŞ✰BEKTAŞ TEKSTİL✰VİPPA TEKSTİL✰AVRUPA TEKSTİL✰AKINCILAR TEKSTİL✰SİTEKS 
TEKSTİL✰İNCİ PLASTİK✰NAZ ÖRME KUMAŞ VE TEKSTİL✰TURKUAZ TEKSTİL✰SAVE TEKSTİL✰TAHA MAĞAZACILIK✰RAUF TEKSTİL✰SER-BO 
TEKSTİL✰MUSEL TEKSTİL✰ILSAN TEKSTİL✰NEHİR TEKSTİL✰MAÇİN TEKSTİL✰AYBO TEKSTİL✰BİG-BAGSAN ÇUVAL DİKİM✰MEHMET ALİ 
KARAKURT✰KÖSEOĞLU DIŞ TİC.✰KUMAŞ DIŞ TİC.✰NURYILDIZ TEKSTİL ✰DAPHNE DIŞ TİC.✰YILDIRIMLAR PENYE KUMAŞ TEKSTİL✰KİPAR 
TEKSTİL✰DSD DERİ SANAYİCİLERİ✰EYMES TEKSTİL ✰TG TEKSTİL✰ROŞAN GİYİM✰ŞANTUK TEKSTİL✰MEDİT TEKSTİL✰BAYRAMLAR 
TEKSTİL✰BERTEKS TEKSTİL✰FARUK ARAS TEKSTİL✰KARAHAN TEKSTİL✰YÜCEL MENSUCAT✰PAŞA TEKSTİL✰A.Ş.A DIŞ TİC.✰TELASİS 
TEKSTİL✰BCEYLAN TEKSTİL✰ŞENOVA TEKSTİL✰SUTAPLAS✰YAKA TEKSTİL✰RİBATEK TEKSTİL✰FURNIFLOW MOBİLYA✰BEFA 
TEKSTİL✰CEVHER TEKSTİL✰IŞIK KADİFE VE TEKSTİL✰BOĞAZİÇİ MENS.✰KOLOT TEKSTİL✰DÖMEKS DÖŞEME MEFRUŞAT✰PİTEKS 
TEKSTİL✰TFT DIŞ TİC.✰BOMEN TEKSTİL✰VATEKS TEKSTİL✰IŞIK KADİFE✰TANRIVERDİ DOKUMA APRE✰ÖZEL TEKSTİL✰KONAK TÜL 
PERDE✰ÖZEN MENS.BOYA✰BETASAN BANT

TÜRKİYE’NİN 
GURUR TABLOSU
Düzenlediği ödül töreniyle tekstilcilerin gurur tablosuna 
ortak olan İTHİB, 36 �irmaya platin, 75 �irmaya altın, 
128 �irmaya gümüş, 432 �irmaya ise bronz plaket vererek 
sektörün başarısını taçlandırdı.

36 �irmaya Platin

6 �i�i� rm

75 �irmaya Altın

75 �i�i� rm

128 �irmaya Gümüş

28 �i�i� rm

432 �irmaya Bronz
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SEKTÖREL KURULUŞLAR İLE 
ORTAK ÇALIŞMA VE ZİYARETLER
• Bayrampaşa Tekstilci İşadamları Derneği tarafından 
organize edilen “9 Şubat Dünya Kazak Giyme Günü” 
projesine Birliğimizce destek sağlanmıştır. Hazırlanan 
kamu spotu ile Kazak giymenin sağlayacağı enerji ta-
sarrufu ile ülke ekonomisine katkısı konusunda kamu-
oyu bilgilendirilmiştir.

• 9 Mayıs 2013 tarihinde Osmanbey Tekstilci İşadam-
ları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri İTHİB Yönetim 
Kurulu’na bir ziyaret gerçekleştirmiş, söz konusu 
ziyarette sektör sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.
• İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Kayhan’a 29 Mayıs 2013 tarihinde bir teb-
rik ziyareti gerçekleştirmiş, sektörümüze ilişkin görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.
• 6 Haziran 2013 tarihinde Merter Sanayici ve İşa-
damları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri İTHİB Yö-
netim Kurulu’na bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz 
konusu ziyarette sektör ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

• 3 Temmuz 2013 tarihinde İTHİB Yönetim Kurulu 
olarak İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ı 
tebrik etmek ve yeni göreve gelen yönetim kurulu ile 
tanışmak üzere bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

• Triko Sanayicileri Derneği, Merter Sanayici ve 
İşadamları Derneği, Örme Sanayicileri Derneği, Bay-
rampaşa Tekstilci İşadamları Derneği iftar yemeği 
organizasyonlarına Birliğimizce destek verilmiş, ayrıca 
Kızılay Merter Şubesi ve Güngören Belediyesi iftar ça-
dırının bir akşamlık yemek bedelleri karşılanmıştır.
• 14 Eylül 2013 tarihinde Triko Sanayicileri 
Derneği’nin (TRİSAD) tarafından düzenlenen tekstil 
sektörü temsilcilerinin katılımında kışa merhaba top-
lantısı düzenlenmiştir.Sözkonusu etkinliğe Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle katılmıştır. 
• Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) 
tarafından Merter Bölgesinin tanıtımı amacıyla, 1-2 
Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen “Merter 2013 
Moda Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen defilenin 
organizasyonuna Birliğimizce destek sağlanmıştır. 
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• Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) 
tarafından 5-7 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kong-
re Merkezinde “2013 Fashionist Abiye, Gelinlik ve 
Damatlık Fuarı” ve fuara eş zamanlı olarak gerçekleşti-
rilen Alım Heyeti organizasyonuna Birliğimizce destek 
sağlanmıştır.

• 20 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Sanayi Odası Baş-
kanı Erdal Bahçıvan’ı tebrik etmek üzere İTHİB Yöne-
tim Kurulumuz tarafından ziyaret gerçekleştirilmiştir.

• 23 Aralık 2013 tarihinde Adana Sanayi Odası Başka-
nı Zeki Kıvanç’a, İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri tara-
fından tebrik ziyareti gerçekleştirilmiştir.

KULLANILMIŞ TEKSTİL MAKİNESİ 
İTHAL TALEPLERİ
2013 yılı içerisinde, “Kullanılmış veya Yenileştiril-
miş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 
Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü’nden e-posta ile gelen 291 adet kullanılmış 
tekstil makinası ithal talepleri başvurusuna  Yönetim 
Kurulumuzca görüş verilmiştir.

İTHİB BASIN TOPLANTILARI
İTHİB Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımında tekstil sektörü ile ilgili 21 Ocak 2013, 8 
Haziran 2013 ve 12 Kasım 2013 tarihlerinde 3 basın 
buluşması gerçekleştirilmiştir.
Görsel medyada, CNBC-e, TV Net, Kanal A, TRT, Fox 
TV, Samanyolu, STV, BloombergHT, Sipas TV, Sivas 
TV, Cem TV, Skytürk 360, TV8, Ahaber, TRT Türk, 
Dünya TV, CNNTürk, Aksu TV’de Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle çeşitli programlara konuk olmuş-
tur. Yazılı basında, Sabah, Dünya, Türkiye, Habertürk, 
Sözcü, Hürriyet gazeteleri ile Ekonomist, Para, Enerji 
ve Tekstil İşveren dergilerinde haber ve röportaj çalış-
maları gerçekleştirilmiştir.
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İHRACAT PERFORMANS 
RAPORLARI 

ÜÇ AYLIK İHRACAT PERFORMANSI 
DEĞERLENDİRME RAPORLARI
Ülkemizin en önemli imalat sanayi kollarından biri 
olan tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracat 
performansı, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından 
tutulan kayıtlar ve istatistikler çerçevesinde değer-
lendirilerek üçer aylık dönemler itibarıyla ihracat 
performans değerlendirme raporları hazırlanmakta-
dır. Hazırlanan raporlarda sektörün genel durumu 
ve eğilimler, dünya ve Türkiye’deki makro ekonomik 
koşullar da değerlendirilerek ortaya konulmakta; 
ihracat performansına etki eden iç ve dış faktörler 
irdelenmektedir. 
2013 yılında da sektörün ihracat performansı Ocak-
Mart, Ocak-Haziran, Ocak-Eylül ve yıllık olmak üzere 
üçer aylık dönemler itibariyle dört adet rapor hazırla-
narak ortaya konmuş ve ilgili tüm tarafların bilgisine 
sunulmuştur. Sözkonusu performans raporlarında; 
yönetici özeti, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, Dünya 
Bankası, IMF ve Avrupa Merkez Bankası gibi ulus-
lararası kaynaklardan derlenen dünya ekonomisi ile 
ilgili bilgiler, TÜİK ile Merkez Bankası kaynakların-
dan derlenen Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, 
ihracatın genel görünümü, başlıca ülke grupları iti-
bariyle ihracat, ürün grupları bazında tekstil ihracatı, 

hammadde ithalatı, kapasite kullanım oranı ve yatı-
rımlar ile performansa etki eden faktörler gibi temel 
bölümler yeralmaktadır. 
İhracat performans raporları Ekonomi Bakanlığı’na 
ve ilgili Yönetim Kurulu’na sunulmalarının ardından, 
aynı alanda faaliyet gösteren diğer ihracatçı birlikleri-
ne gönderilmekte ve dernekler, bankalar, yayın kuru-
luşları, araştırmacı, öğrenci ve benzeri her kesimden 
ilgilinin ulaşabilmesini teminen İTKİB web sitesinin 
“Raporlar/İstatistik” menusu altında “Raporlar” bö-
lümüne yerleştirilerek genel kullanıma açılmaktadır. 
2013 yılı ihracat performans raporlarımız da ilgili 
bütün kesimlere duyurulmuştur.

AYLIK SEKTÖREL İHRACAT 
DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTLARI
Üç ayda bir hazırlanan ihracat performans raporları-
nın dışında, yine AR & GE ve Mevzuat Şubesi tara-
fından aylık bazda tekstil sektörünün ihracat perfor-
mansı üzerine değerlendirmeler içeren bilgi notları da 
hazırlanmaktadır.
Aylık bilgi notlarında dönemsel ihracat performansı, 
aylık bazda ihracatın gelişimi, en fazla ihracat yapı-
lan ülkeler ve ihracat artışında öne çıkan pazarlarda 
ihracatın gelişimi incelenmekte, sanayi üretim endek-
sindeki ve kapasite kullanım oranındaki değişikliklere 
yer verilmekte ve ay içinde ihracat sektörlerimizi 
etkileyen ekonomik gelişmelere anahatlarıyla değinil-
mektedir. 

AR-GE VE MEVZUAT 
FAALİYETLERİ
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İSTATİSTİKSEL RAPORLAR

AB İSTATİSTİK RAPORLARI - AYLIK 
VE DÖNEMSEL

AB ülkeleri, ülkemizin hem genel ihracatında, hem 
de tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en 
önemli ihracat pazarı olarak kabul edilmektedir. Bu 
açıdan, AB pazarındaki gelişmeler, bu sektörlerimizi 
yakından ilgilendirmektedir. Tekstil, hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörlerimizin AB pazarındaki konu-
munu takip etmek amacıyla, AB’nin bu sektörlerdeki 
ithalat rakamları, ürün grupları bazında aylık ve 
dönemsel olarak izlenmiş ve raporlama yapılmıştır. 
Ayrıca AB pazarındaki diğer rakiplerin konumu, kar-
şılaştırmalı olarak raporlanmıştır.  

FİİLİ İSTATİSTİK RAPORLARI - 
KORUNMA ÖNLEMİ İSTATİSTİKLERİ
Tekstil, hazır giyim ve konfeksyion sektörlerine ait 
TÜİK tarafından açıklanan fiili ihracat ve ithalat ra-
kamları ve korunma önlemi uygulanan ürünlere ait 
istatistiksel veriler, aylık bazda raporlanmıştır. 

ÜLKE İSTATİSTİKLERİ
Genel Sekreterliğimizi ziyaret eden heyetler, konso-
losluk ziyaretleri, yönetim kurulu üyelerinin yurtdışı 
heyetleri gibi çeşitli etkinliklere yönelik, ilgili ülke 
ile ülkemiz arasında, genel, tekstil, hazır giyim ve 
konfeksiyon, deri ve deri ürünleri ile halı ticaretine 
yönelik TÜİK tarafından açıklanan fiili rakamlara da-
yanarak dış ticaret verilerini gösteren istatistik setleri 
ve raporlar hazırlanmıştır. 

ÜLKE RAPORLARI
İTKİB Genel Sekreterliği organizasyonunda iştirak 
edilen uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri ile Yöne-
tim Kurullarımızın kamu kurumları koordinatörlü-
ğünde iştirak ettikleri yurtdışı heyetler dolayısıyla 
gidilen ülkelerle ilgili güncel sektörel ülke raporları, 
AR-GE ve Mevzuat Şubesi tarafından hazırlanmak-
tadır.  2013 yılı içerisinde ABD, Almanya, Fransa, 
İngiltere, Kolombiya ve Polonya için tekstil sektörü 
ülke raporları hazırlanmış ve bu raporlar yıl içerisinde 
ihtiyaca göre revize edilmiştir. 
Raporlarda ele alınan ülkelere ilişkin, en güncel temel 
ekonomik göstergeler ve dış ticaret istatistikleri dik-
kate alınmakta, böylece hem etkinliğe katılan Türk 
firmalarına hem de ilgili sektörel taraflara sözkonusu 
pazarlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.
Ülke raporlarında ülkeler hakkında genel bilgiler, 
tekstil pazarı hakkında bilgiler ve dağıtım kanalları 
bilgilerinin yanısıra gerek ülkeye özgü sektörel dış ti-
carete gerekse Türkiye ile o ülke arasındaki dış ticare-
te ilişkin en güncel istatistiklere de yer verilmektedir. 
Bu raporlarda, Economist Intelligence Unit, CIA 
Country Profiles ve ilgili ülkelerin sektörel kuruluşla-
rının hazırladığı raporlar gibi çeşitli uluslararası kay-
naklar kullanılmakta, Eurostat ve Trademap verileri 
ile Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi istatistikleri ve 
ilgili ülkede görevli Ticaret Müşavirliği raporlarından 
yararlanılmaktadır.
2013 yılı içerisinde hazırlanan 8 ülke raporu, İTKİB 
web sitesinde “Raporlar/İstatistik” – “Raporlar” – “Ül-
ke Raporları” menüsü altına yerleştirilmiş ve üyelere 
sirküler ve duyuru yapılarak ilgili kesimlerin kullanı-
mına sunulmuştur.



KISA ÜLKE NOTLARI
Genel Sekreterliğimizi ziyaret eden heyetler ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerinin yurtdışı heyetleri gibi çeşitli 
etkinliklere yönelik, ITC Trademap verileri, Dünya 
Bankası veri tabanı, AB pazara giriş veri tabanı gibi 
çeşitli veri tabanları kullanılarak ve TÜİK tarafından 
açıklanan fiili rakamlara dayanarak, kısa ülke raporları 
hazırlanmıştır. 

ALT SEKTÖR RAPORLARI

GÜNCEL İSTATİSTİKLER İLE 
TÜRKİYE’NİN EV TEKSTİLİ TİCARETİ
Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon sanayiinin son 30-
35 yıl içerisinde dünya liginde hızlı gelişmesinin, ev 
tekstili, çorap, denim kumaş ve giysi gibi çeşitli alt 
sektörlerde de gelişimi beraberinde getirdiği ve gerek 
iç piyasadaki talebi karşılamaya gerekse uluslararası 
pazarlarda yer edinmeye yönelik çok yönlü gayretlerin 
Türkiye’de ev tekstili sanayiini oldukça ileri bir düzeye 
taşımış oluşu gözönünde bulundurularak, İTKİB AR 
& GE ve Mevzuat Şubesi’nce “Güncel İstatistikler ile 
Türkiye’nin Ev Tekstili Ticareti / 2012” başlıklı bir 
rapor hazırlanmıştır. 
Sözkonusu raporda, ev tekstili sektörünün üretim ka-
pasitesi, tasarım ve ihracat açısından önemli gelişmeler 
kaydedilen bir alt sektör olduğu dikkate alınarak, 2000 
yılından 2012 yılına son on üç yılda dış ticaretine iliş-
kin veriler ortaya konmuştur. İçerik olarak, Türkiye’nin 
ev tekstili ticareti Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi 
kaynaklı veriler ile ülkeler ve temel ev tekstili ürün 
grupları itibarıyla ele alınmış, önde gelen pazarlar ve 
tedarikçiler ile ürün grupları irdelenmiştir. Bu rapor da, 
diğer sektörel raporlar gibi önce Yönetim Kurullarımıza 
sunulmuş ardından, ilgili kesimlerin yararlanabilmesini 
teminen web sitemizin “Rapor/ İstatistik” menüsünde-
ki “ Araştırma Raporları” kısmına yerleştirilmiştir.

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE
GÜNCEL BİLGİLER
Ülkemizde iplik sanayii, bir taraftan sahip olduğu yatı-
rım kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile, diğer taraftan 
da dokuma ve örme kumaş üretimine hammadde te-
dariği ile tekstil sanayiinin önemli alt sektörlerinden 
biri durumundadır. 2012 yılında Türkiye’den gerçek-
leşen 7,8 milyar dolar değerindeki tekstil ihracatının 
%20,9’luk bölümünü iplik mamullerinin oluşturduğu 
dikkate alınarak AR & GE ve 
Mevzuat Şubesi tarafın-
dan “Dünya’da ve 
Türkiye’de İplik 
Ticareti Üzerine 
Güncel Bilgiler” 
başlıklı bir rapor 
hazırlanmıştır. 
Türkiye tekstil ih-
racatının önemli bir 
kısmını oluşturan 
ipliklerin dünya 
ve Türkiye’de dış 
ticaretini konu 
alan sözkonusu 
çalışmada dünya 
ve Türkiye’de iplik 
dış ticareti ve aynı 
zamanda üretim kapasi-
tesi ele alınmış, dün-
ya iplik ticareti belli 
başlı ülkeler ve 
temel ürün grup-
ları bazında Ulus-
lararası istatistikler 
derlenerek Türkiye’nin 
dünya iplik ticare-
tindeki yeri ortaya 
konmuştur. 
Ekonomi Bakanlığı 
Bilgi Sistemi kay-
naklı veriler ile yine 
ülkeler ve temel iplik 
ürün grupları itibarıyla 
Türkiye’nin iplik ticare-
ti, önde gelen pazar-
lar ve tedarikçiler ile 
ürün grupları da ra-
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porda yeralan diğer önemli bilgiler olmuştur. Raporda 
ayrıca dünya ve Türkiye’de kurulu iplik makine parkı 
incelenmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.
“Dünya’da ve Türkiye’de İplik Ticareti Üzerine Güncel 
Bilgiler” başlıklı rapor da diğer alt sektör raporlarımız 
gibi web sitemizin “Rapor/ İstatistik” menüsündeki 
“Araştırma Raporları” kısmına yerleştirilerek, kamuo-
yunun bilgisine sunulmuştur.

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ÖRME 
KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE 
GÜNCEL BİLGİLER
Dünyanın 8. büyük tekstil tedarikçisi olan Türkiye, 
dokuma kumaşın yanı sıra tekstil ve hazır giyim sa-
nayiinin bir diğer temel hammaddesi olan örme ku-
maş ihracatında da yine dünyanın belli başlı ülkeleri 
arasında bulunmaktadır. 2012 yılında toplam tekstil 
ihracatının önemli bir bölümünü, %20,1’ini, örme 
kumaş mamullerinin oluşturduğu dikkate alınarak 
AR & GE ve Mevzuat Şubesi tarafından “Dünya’da 
ve Türkiye’de Örme Kumaş Ticareti Üzerine Güncel 
Bilgiler” başlıklı güncel bir rapor hazırlanarak sektö-
rümüzün ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
Türkiye’nin önemli tekstil mamullerinden biri olan 
örme kumaşların dış ticaretinin ele alındığı sözkonu-
su çalışmada, dünya örme kumaş ticareti belli başlı 

ülkeler ve temel ürün grupları bazında Uluslararası 
istatistikler derlenerek mercek altına alınmış, böy-
lece Türkiye’nin dünya örme kumaş ticaretindeki 
yeri de ortaya konmuştur. 
Çalışmada ayrıca, Türkiye’nin örme kumaş ticareti 
Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi kaynaklı veriler ile 
yine ülkeler ve örme kumaş ürün grupları itibarıyla 
ele alınmış, önde gelen pazarlar ve tedarikçiler ile 
ürün grupları irdelenmiştir. 
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2023 İHRACAT STRATEJİSİ
2023 Türkiye İhracat Stratejisi, 13 Haziran 2012 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Sözkonusu Strateji’nin 72. Eylem maddesi gereği, 
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nın 
izlenmesi, Sektör Strateji haritalarında yer alan hedef 
ve eylemlerin güncellenerek stratejide yeralan başarı 
ölçütlerindeki gerçekleşmelerin takip edilmesi gerek-
mektedir. 2023 İhracat Stratejisi kapsamında tekstil 
ve hammaddeleri sektörüne yönelik çalışmaların koor-
dinasyonu Genel Sekreterliğimizce yürütülmekte olup 
2023 yılında tekstil ve hammaddeleri sektöründe 20 
milyar dolar ihracat hedefine ulaşılması öngörülmek-
tedir. Bu bağlamda tekstil sektörüne yönelik başarı 
performansının ölçülmesi ve takibi amacıyla yapılan 
çalışmalarda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuru-
luşlarından sektörel bilgiler talep edilmiş, veriler gün-
cellenerek raporlanmıştır. Ayrıca yıl içerisinde 2023 
İhracat Stratejisi’nin 26 sektördeki çalışmalarının TİM 
Başkanı ve sektör proje liderleri ile değerlendirildiği 
toplantılara Yönetim Kurullarımız tarafından katılım 
sağlanmıştır. Bu toplantıların ilki 9 Mayıs 2013 tari-
hinde TİM Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilmiştir. 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri sözkonusu toplantıya iştirak etmişler, sektör 
bazında ihracat hedeflerini, dünya, hedef ve mevcut 
pazarlardan alınan payları, belli büyüklüklerdeki firma 
sayıları vb. ölçütler ışığında 2012 yılı gerçekleşmeleri 
ve 2023 yılı için uzun vadeli başarı seviyelerine ilişkin 
bilgileri sunmuşlardır.
Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda 2023 Sektör 
liderleri toplantısı, sanayi sektörleri için 13 Ağustos 
2013 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleş-
tirilmiştir. Toplantıda Tekstil sektör lideri olan İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle tarafından 2013 
yılı ilk 6 ay gerçekleşmelerine ve 2023 yılı için uzun 
vadeli başarı seviyelerine ilişkin küresel pazar büyüklü-
ğü, paylar, ihracat yapılan ülke sayıları, ihracatçı firma 
sayısı, toplam istihdam, çalışan başına sektörel ciro, 

ar-ge harcamaları gibi ana performans göstergelerini 
içeren sunum ile sektörümüze ilişkin güncel gelişmeler 
ortaya konmuştur. 

STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 
ÇALIŞMALARI 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda kamunun ve özel sek-
törün katılımıyla hazırlanan Tekstil, Hazır Giyim/Deri 
ve Deri Ürünleri Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları, 
2013 yılında devam etmiş ve yıl boyunca Yönetim Ku-
rulumuz tarafından bu çalışmalara destek verilmiştir. 
Bu çalışmalar kapsamında Bakanlık tarafından hazır-
lanmış olan “ Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünle-
ri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı (Taslak-II) 
/ 2012–2015” başlıklı taslak belgeye ait bir değerlen-
dirme ve mutabakat toplantısı 20 Şubat 2013 tari-
hinde İstanbul’da Radisson Blu Conference & Airport 
Hotel’de Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilmiş-
tir.  Anılan toplantıda İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle de katılarak açılış konuşması yapmıştır.
“Makro Politikalar”, “Üretim Altyapısı”, “Ar-ge, Ür-ge, 
Yenilikçilik ve Eğitim Faaliyetleri”, “Pazarlama – Tanı-
tım” ve “Sektörel Mevzuatlar ve Denetim” başlıklı beş 
ayrı müdahale alanında yapılan bir tam günlük değer-
lendirme ve mutabakat toplantısına Maliye Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi devlet 
kurumlarından, TUBİTAK, Eximbank, TOBB Sektör 
Meclisleri, KOSGEB, Merkez Bankası gibi kurumlar-
dan ve İhracatçı Birlikleri ile Örme Sanayicileri Der-
neği, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği gibi sektörel 
kuruluşlardan geniş bir katılım olmuştur. Bu toplan-
tıya Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılarak önerilerde 
bulunmuşlardır.
Toplantının akabinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan “Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Sektörleri Strateji Belgesi Taslak Eylem Planları 2013” 
başlıklı belge Birlikerimiz tarafından incelenerek sek-
törel görüş ve değerlendirmeler ilgili sektörlerimiz 
adına Bakanlığa iletilmiştir. 
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EKONOMİ BAKANLIĞI 
SEKTÖREL DEĞERLENDİRME 
TOPLANTILARINA KATILIM 
2 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda ger-
çekleştirilen 2012 yılı ihracatı değerlendirme top-
lantısının hemen ardından yapılan Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda sektörel bazlı değer-
lendirme toplantıları düzenlenmesi yönünde karar 
alınmıştır.
Bu çerçevede tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, deri 
ve deri mamulleri ile halı sektörlerine yönelik olarak 
19 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da Ekonomi Bakanlı-
ğı organizasyonunda Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa 
Sever başkanlığında bir değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirilmiştir.
Tekstil ihracatçılarını temsilen İTHİB Yönetim Kuru-
lu tarafından iştirak edilen toplantı öncesinde toplan-
tı gündem önerileri 10 ana madde halinde Bakanlığa 
iletilmiştir. Bu maddeler arasında tekstil ve konfek-
siyon ürünleri ithalatında başlatılan ilave gümrük 
vergisi uygulamasının devamlılığının ve etkinliğinin 
sağlanması; pamuk ipliği ithalatında sektörün üretim 
ve istihdam açısından korunma ihtiyacının devamı 
da dikkate alınarak ilave gümrük vergisi uygulaması 
getirilmesi; dahilde işleme rejimi ve ayniyat uygula-
malarının değerlendirilmesi; ihracatta devlet yardım-
larının değerlendirilmesi; mevcut ARGE teşviklerinin 
şirketler dışındaki sektörel arge merkezlerini de kap-
sayacak şekilde genişletilmesi ve koşullarının iyileş-
tirilmesi, sektörü yenilikçilik faaliyetlerinde destek-
lemek amacıyla, Ar-Ge destekleri ile ilgili Kanun ve 
ilgili düzenlemelerde Ar-Ge tanımında Ür-Ge faaliyet-
lerini de içerecek şekilde değişiklik yapılması; mevcut 

işletmelerin rekabetini geliştirici önlemler alınması 
ile suni–sentetik elyaf ve iplik yatırımlarının destek-
lenmesi gibi güncel ve önemli konular yeralmıştır.
Sektörel değerlendirme toplantısında İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle tarafından bir sunum 
yapılarak sektörün güncel durumu ve sorunları orta-
ya konmuştur. Sözkonusu sunumda, yıllar, ülkeler ve 
temel ürün grupları itibarıyla tekstil ihracatı, artan-
azalan pazarlar ile ürün grupları ve ülkeler bazında 
ithalat ile sektörün temel eğilimleri yeralmıştır.

EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
BAŞKANLIĞINDA TİM SEKTÖRLER 
KONSEYİ TOPLANTISI
25 Haziran 2013 tarihinde TİM koordinasyonun-
da Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı ve İhracat Genel 
Müdürü’nün katılımlarıyla Sektörler Konseyi Toplan-
tısı gerçekleştirilmiştir.
Sözkonusu toplantıda sektörel ihracatın güncel duru-
mu ve seyri, ihracatta karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri ele alınmıştır.
Tekstil Sektörü adına İTHİB Yönetim Kurulu Başka-
nı İsmail Gülle tarafından 2013 yılının ilk yarısında 
tekstil ihracatının seyri konusunda bilgi verilerek 
sektörün ihracatının hedeflere uygun olarak gerçek-
leştirilmesini teminen Bakanlıkça alınması gereken 
önlemler üzerinde durulmuştur..

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI 
(25 Aralık 2013)
İhracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin 
ortak bir platformda dile getirilmesi amacıyla Türkiye 
İhracatçılar Meclis (TİM) organizasyonunda belirli 
dönemlerde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplan-
tıları yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde yapılan Baş-
kanlar Kurulu Toplantıları’na Yönetim Kurulu Baş-
kanımız tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantılar 
için gerekli sunum, raporlama ve konuşma metni gibi 
hazırlıklar AR & GE ve Mevzuat Şubesi tarafından 
yapılmıştır. 
Bu kapsamda, 20-21-22 Kasım 2013 tarihlerinde 
Four Seasons Bosphorus İstanbul Oteli’nde gerçek-
leştirilen “4. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi” esna-
sında 20 Kasım 2013 Çarşamba günü Four Seasons 
Bosphorus Istanbul Oteli’nde, Cumhurbaşkanımız 
Sn.Abdullah Gül’ün konuşmaları ile başlayan oturu-
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mun ardından İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu Toplantısı yapılmış ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız söz konusu toplantıya iştirak etmişlerdir. 
İzleyen ay içerisinde, 25 Aralık 2013 tarihinde Dışiş-
leri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla 
Dış Ticaret Kompleksi’nde İhracatçı Birlikleri Geniş-
letilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş-
tir. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle 
tarafından sektörün 2013 yıllık ihracat performansı, 
temel ürün grupları itibarıyla ihracat, en fazla ihracat 
yapılan ülkeler, AB pazarında durum, sektörel ithalat, 
ihracatı etkileyen faktörler ile sorunlar hakkında gün-
cel bilgiler aktarılmıştır.

YOİKK ÇALIŞMALARINA KATILIM 
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Ser-
maye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yatırım 
Ortamını İyileştime Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
çalışmalarına sektörlerimizi temsilen Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz tarafından destek verilmiştir. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcile-
rinden oluşan Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim, 
İstihdam, GİTES ve Sektörel Lisanslar, Yatırım Yeri, 
Çevre ve İmar –İzinleri, Vergi ve Teşvikler, Dış Ti-

caret ve Gümrükler, Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve 
ARGE, Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreç, 
Finansmana Erişim, Altyapı başlıklı 10 Teknik Ko-
mite aracılığıyla sürdürülen 2013-2014 eylem planı 
hazırlıkları için Birliğimiz eylem önerileri Bakanlığa 
iletilmiş ve yıl içerisinde yapılan toplantılara teknik 
komitelerde yeralan ilgili Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
katılım ve katkı sağlamışlardır. 
Komitelerin 2013 - 2014 dönemine ilişkin eylem 
planlarının hazırlanması için, Birliğimiz eylem öneri-
leri de Bakanlığa iletilmiştir. YOİKK Vergi ve Teşvik-
ler Teknik Komitesi’nin 2013-2014 Eylem Planı’nda 
yeralan ““Ar-Ge’ye yönelik teşviklere ilişkin husus-
ların gözden geçirilmesi” konulu Eylem Maddesi 
kapsamında ilgili gelir ve kurumlar vergisi kanunları 
ile ilgili teknoloji geliştirme ve ar-ge desteklenmesi 
kanunları arasında uygulama birliğinin sağlanması-
na yönelik kanuni ve idari düzenleme yapılmasının 
planlandığından hareketle, Ar-Ge teşvikleri ile ilgili 
kanunlarda yapılmasında fayda görülen düzenlemele-
re ilişkin madddeler bazında sektör firmalarımızdan 
alınan ve Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan 
görüş, öneri ve değerlendirmeler Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’ne iletilmiştir. 
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BİRLİĞİMİZİ ZİYARET
EDEN HEYETLER

DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN 
TEKSTİL VE KONFEKSİYON 
BİRLİKLERİNİN ZİYARETİ 
(20 Şubat 2013)

Güney Avrupa için Bölgesel Fonlar Projesi kapsamın-
da, AB ülkeleriyle işbirliğini içeren ve GTZ (German 
Organisation for Technical Cooperation) tarafından 
finanse edilen “Güney Avrupa Açık Bölgesel Fonu 
- Dış Ticaret Danışmanlığı (ORF AW)” projesi kapsa-
mında, 6 Güney Doğu Avrupa ülkesinde (Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve 
Sirbistan) faaliyet göstermekte olan Hazırgiyim Bir-
liklerinin CEO’ları tarafindan oluşturulan 8 kişilik 
bir heyet, 20 Şubat 2013 tarihinde İTKİB’i ziyaret 
etmiştir. 
İTHİB Yönetim Kurulu’nun İTKİB Genel Sekreterliği 
ile birlikte konuk ettiği heyete İTKİB’i tanıtan, faa-
liyetleri ve Türkiye ihracatındaki yeri hakkında bilgi 
veren, ayrıca Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün 
gelişimini ve güncel durumunu ürün ve pazar ülke 
bilgileri ile ortaya koyan, Türkiye’nin dünya tekstil ve 
konfeksiyon ticaretindeki yerini, rekabet üstünlükle-
rini, 2023 hedeflerini ve Heyette temsilcileri yeralan 
Doğu Avrupa ülkeleri ile tekstil ve konfeksiyon ti-
caretini güncel istatistiklerle destekli olarak anlatan 
bir sunum yapılmıştır. Görüşme esnasında heyette 
yeralan Tekstil ve Konfeksiyon Birliklerinin temsilci-
leri kumaş ve aksesuar gibi hammadde ihtiyaçlarını 
Türkiye’den karşılamak üzere üyeleri ile Türk firma-
lar arasında ikili iş görüşmeleri yapılması konusunda 
işbirliği talebinde bulunmuşlar ve Doğu Avrupa Ülke-
lerinden ithalatçıların Türkiye’ye gelerek uygun Türk 
firmalar ile ikili görüşmeler yapmalarının mümkün 
olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

AVUSTURYA MASTER ÖĞRENCİ 
GRUBUNUN ZİYARETİ 
(20 Mart 2013)
Avusturya Wiener Neustadt Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Bölümü’nden 15 master öğrencisi ve grup 
lider öğretim görevlileri 20 Mart 2013 tarihinde Bir-
liğimizi ziyaret etmiştir. Ülkemize yönelik bu çalışma 
ziyareti kapsamında İTKİB’de konuk edilen grup Türk 
tekstil sektörünün güncel durumu, uluslararası Pazar 
ve pazarlama faaliyetleri, halihazırdaki zorluklar ve 
ekonomik durum hakkında bilgi edinme talebiyle 
gelmiştir. Avusturyalı öğrenci grubuna talepleri doğ-
rultusunda İTKİB’in yapısını, işlevlerini, aktivitelerini 
anlatan ve Türk tekstil sektörünün gelişimi ile güncel 
durumu hakkında bilgi veren bir sunum yapılmıştır. 
Sunumda, 1980’lerden günümüze Türkiye’de tekstil 
sektörünün gelişimi, mevcut durum, ürünler ve ülke-
ler bazında ihracat, Türkiye’nin mukayeseli rekabet 
üstünlükleri ve 2023 hedefleri konusunda güncel 
istatistik destekli bilgiler verilmiştir. Sunumun ardın-
dan grubun soruları cevaplandırılmış ve sektörümüz 
hakkında en doğru şekilde bilgilendirilmeleri temin 
edilmiştir. 

POLONYA TİCARET ODASI 
HEYETİNİN ZİYARETİ 
(10 Haziran 2013)
38,2 milyon nüfuslu AB ülkesi Polonya ile ülkemiz 
arasındaki ticareti arttırmaya yönelik olarak Lodz 
Bölgesi Ticaret Odası ile TC. Varşova Ticaret Müşa-
virliğimiz aracılığıyla işbirlikleri yapılması konusunda 
sürdürülen temaslar çerçevesinde 10 Haziran 2014 
tarihinde bir heyet Birliğimizi ziyaret etmiştir. Lodz 
Bölgesi Ticaret Odası liderliğinde, PTAK Ticaret ve 
Alışveriş Merkezi temsilcisi ve beş Polonya firması-
nın yeraldığı heyet, İTKİB Genel Sekreterliği organi-
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zasyonunda Yönetim Kurullarımız ile görüşmüşler-
dir. Görüşmede Varşova Ticaret Başmüşaviri Koray 
Akgüloğlu da Polonya’dan gelen heyete eşlik etmiştir. 
Lodz Bölgesi Ticaret Odası Heyeti’ne Birliklerimizi 
ve Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünü tanıtıcı bir 
sunum yapılmış ve çeşitli soruları cevaplandırılmıştır. 
Eş zamanlı olarak bu etkinliğe davet edilen, Polonya 
pazarına ilgi duyan İTKİB üyelerine de Varşova Tica-
ret Başmüşaviri Koray Akgüloğlu tarafından Polonya 
pazarının güncel durumu hakkında bilgiler aktarıl-
mıştır. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Polonya 
Heyeti’nin talepleri doğrultusunda Birleşmiş Marka-
lar Derneği, İstanbul Moda Akademisi ve Osmanbey 
Sanayici İşadamlar Derneği’ni ziyaret etmeleri de 
sağlanmıştır.

KOLOMBİYA PROEXPORT 
COLOMBIA ZİYARETİ 
(4 Eylül 2013)
Kolombiya Turizm, Yabancı Yatırım ve İhracat Teş-
vik Ajansı (PROEXPORT Colombia) ile Uluslararası 
Pereira Serbest Bölgesi temsilcileri, 4 Eylül 2013 tari-
hinde Birliğimizi ziyaret ederek Kolombiya’nın genel 
ekonomik durumu ile ülkenin ve Uluslararası Pereira 
Serbest Bölgesi’nin yabancı yatırım alanında sunduğu 

fırsatlar hakkında bilgi vermişlerdir. Kolombiya ile ti-
caret ilişkileri bulunan üye firmaların katılım sağladı-
ğı toplantıda, Kolombiya ve Türkiye arasındaki ticaret 
ilişkileri ve İTKİB olarak Kolombiya’yla tekstil ve kon-
feksiyon alanında ticari ilişkilerin geliştirilmesi yö-
nünde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verilmiştir. 
Birliğimizin 2011 yılından itibaren Kolombiya’nın 
Medellin şehrinde düzenlenen Colombiatex De Las 
Americas isimli tekstil ve hammaddeleri fuarına milli 
katılım sağladığı da hatırlatılan görüşmede, bir son-
raki fuar dönemi ile eş zamanlı olarak Pereira serbest 
bölgesinin de ziyaret edilebileceği belirtilmiştir. Ko-
lombiya Turizm, Yabancı Yatırım ve İhracat Teşvik 
Ajansı (PROEXPORT Colombia) Türkiye Temsilcisi 
Marcela Monroy ise, İstanbul’da bulunan temsilcilik-
leri sayesinde Kolombiya ile Türkiye arasındaki tica-
retin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduk-
larını ve firmalara danışmanlık hizmeti sağladıklarını 
belirtmiş, Kolombiya’nın Latin Amerika bölgesinin 
tekstil ve moda sektörlerinde önemli bir merkez ol-
duğunu vurgulamıştır. 
Görüşmede Uluslararası Pereira Serbest Bölgesi Ge-
nel Müdürü Daniel Giraldo da Kolombiya hükümeti-
nin yabancı yatırıma önem verdiğini ve bu anlamda 
serbest bölgelerde yatırım yapılmasına yönelik önem-
li imkanlar sağladığını açıklamış ve Pereira Serbest 
Bölgesi’nin son yıllarda büyüyen bir profile sahip ol-
duğunu vurgulamıştır. Görüşme karşılıklı işbirliği ve 
iyi niyet temennileri ile son bulmuştur.

LÜBNAN MBA GRUBUNUN 
ZİYARETİ 
(13 Kasım 2013)
Beyrut’un Lübnan şehrinde yerleşik Fransa ve Lüb-
nan Hükümetleri arasında kültürel işbirliğinin bir 
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sonucu olarak kurulmuş olan “L’Ecole Superieure 
des Affaires” isimli okuldan 45 kişilik bir grup MBA 
öğrencisi, ve 3 okul yetkilisi olmak üzere 48 kişilik 
bir grup 13 Kasım 2013 Çarşamba günü Birliğimizi 
ziyaret etmiştir. 
Öğrencilerinin en iyi yöneticilik teknikleri ve pratik-
lerle donanımlı olarak bugünün iş dünyası dinamik-
lerini anlamalarını sağlamak üzere 8 ayrı MBA prog-
ramı olan ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
idare edilen ve yüksek düzeyde yöneticilik eğitimi 
veren bir enstitü niteliğindeki “L’Ecole Superieure des 
Affaires”, “Gelişmekte olan Ülkelerde Temel Başarı 
Faktörleri” temalı çalışma gezisini 12 – 15 Kasım 
2013 tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirmiştir. 
Gezi kapsamında ülkemiz ve sektörlerimiz hakkında 
bilgi edinmek ve bir hazırgiyim ve konfeksiyon fabri-
kasını ziyaret etmek üzere ülkemize gelen grup, hali-
hazırda yönetici pozisyonunda en az 7-8 yıl tecrübesi 
bulunan profesyonellerden ve akademisyenlerden 
oluşmuştur. Lübnan MBA Grubu için İTKİB Genel 
Sekreterliği tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde ya-
rım günlük bir program hazırlanmıştır. Program da-
hilinde Birliklerimizi ve Türk tekstil ve konfeksiyon 
sektörünü tanıtıcı bir sunum yapılmış, soruların ce-
vaplanmasının ardından, üyelerimizden modern bir 
konfeksiyon üretim tesisini ziyaretleri sağlanmıştır. 

İSTANBUL’DA YERLEŞİK 
DİPLOMATİK MİSYONLARI 
ZİYARET
İTKİB Genel Sekreterliği, Türkiye’nin ihracatındaki 
yüksek payı ile ülkemizin ihracattaki lider kurumla-
rından biri olarak üzerine düşen sorumluluk bilinciyle 
ihracatımızda önemli paya sahip ve hedef pazarlar 
arasında yer alan ülkelerin Türkiye’de yerleşik kon-
solosluk ve ticari departmanları ile görüşmeler ger-

çekleştirmiştir. Söz konusu görüşmeler İTKİB Genel 
Sekreteri Cumhur İşbırakmaz başkanlığında ve ilgili 
departman yetkililerinin katılımıyla 2013 yılı Ocak 
ayında başlamış olup ilk görüşme 17 Ocak tarihinde 
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleş-
tirilmiştir. Daha sonra 2013 yılı içerisinde sırasıyla 
Almanya, İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cum-
huriyeti, Ukrayna ve Hollanda Başkonsolosluklarında 
yetkililer ile görüşülmüştür. 
Yapılan toplantılarda, ikili ve çok taraflı işbirliği im-
kanları detaylı olarak tartışılmış, Türk firmalarının 
ilgili ülkelerde düzenlenen fuar ve etkinliklere katı-
lımlarının yanı sıra karşılıklı sektörel ticaret ve alım 
heyetleri düzenlenmesi konuları da değerlendirilmiş-
tir. Görüşmelerde ayrıca İTKİB Genel Sekreterliği’nin 
faaliyetleri ile sahip olduğu yüksek temsil gücü hak-
kında bilgi verilmiştir.

İTHİB YÖNETİM KURULU’NUN 
AACHEN ÜNİVERSİTESİ’Nİ 
ZİYARETİ (26-27 Kasım 2014)
İstanbul, Ege, Akdeniz, Uludağ ve Güneydoğu Anado-
lu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birlikleri’nin 
temsil edildiği “Tekstil ve Hammadeleri Sektör 
Kurulu”nun 31.10.2013 tarihli toplantısında alınan 
karar çerçevesinde, Sektör Kurulu temsilcileri 26-27 
Kasım 2013 tarihlerinde Aachen Üniversitesi Tekstil 
Araştırma Merkezi’ne bir ziyarette bulunmuşlardır. 
İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı 
ziyaret çerçevesinde yıllık 15 milyon euro cirosu, 300 
çalışanı ve milyarlarca euro değerinde makina, cihaz 
ve ekipmanı ile “sentetik elyaf”, “üretim teknolojileri”, 
“tıbbi tekstiller” ve “kompozitler” olmak üzere 4 ana 
bölümü bulunan enstütü, bilfiil yerinde görülmüş, 
mükemmel donanımlı bir araştırma merkezi olduğu 
gözlenmiştir. Dünya Ar-Ge trendlerini belirleyen ve 
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gelirlerinin ağırlıklı kısmını yapılan projelerden elde 
eden enstitünün Yönetim Kurulumuz tarafından zi-
yareti esnasında, özellikle teknik ve yenilikçi tekstiller 
konusunda sektörümüze mesafe aldırmak üzere, İTA 
Tekstil Araştırma ve Danışmanlık Merkezi ile işbirliği 
imkanları masaya yatırılmıştır. 

İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTI, 
SEMİNER VE KONFERANSLAR

TEKSTİL İSO - İTÜ SANAYİ-
ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI
(15 Ocak 2013) 
“Tekstil Teknolojileri ve Tasarım / İSO – İTÜ Sana-
yi-Üniversite İşbirliği Toplantısı” 15 Ocak 2013 Salı 
günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) organizasyonunda 
gerçekleştirilmiş ve toplantıya Birliğimizden katılım 
sağlanmıştır. İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İSO’nun 
tekstil ürünleri imalatı ve giyim eşyası imalatı ile ilgili 
bazı meslek komitelerinin başkanları, meclis üyeleri 
ile İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi De-
kanı ve öğretim görevlilerinin iştirak ettiği toplantıda 
fakülte programları tanıtılmış ve sanayi ile işbirliği 
imkanları görüşülmüştür. “Tekstil Teknolojileri ve 
Tasarım / İSO – İTÜ Sanayi-Üniversite İşbirliği Top-
lantısı” nda sektör-İTÜ işbirliği, İTÜ ve İSO arasında 
bir işbirliği platformu oluşturulması, kurumsal yapıda 
bir çalışma grubu kurulması, protokol çerçevesinde 
karşılıklı fikirler üretilmesi, çözümler üretmek ve 
her iki taraf için ufuk açacak çalışmalar yapılması, 
teknoloji geliştirmek adına, İTÜ’de tekstil ve konfek-
siyon sanayinin problemlerini iletebileceği, çözüm 
arayacağı, destek alabileceği bir “Danışma Noktası” 
kurulması ve “Danışma Noktası’nın ve Fakülte’nin 
laboratuvar imkanlarının, sistematik duyurular ile 
sektöre tanıtabileceği toplantıda üzerinde görüşülen 
konular olmuştur.

IRAK’A İHRACATLARDA 
İHRACAT ÜRÜNLERİNİN 
TEST, FİZİKSEL GÖZETİM VE 
SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR 
TOPLANTI 
(22 Ocak 2013)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK tarafından 22 
Ocak 2013 tarihinde TOBB Plaza’da “Irak’a İhracat-
larda İhracat Ürünlerinin Test, Fiziksel Gözetim ve 
Sertifikalandırılmasına Dair Toplantı” düzenlenmiş 

ve toplantıya Birliğimiz-
den katılım sağlanmış-
tır.
DEİK Türk-Irak İş 
Konseyi Başkanı 
Ercüment Aksoy’un 
açılış konuşmasını 
yaptığı toplantı-
ya, Irak Hükümeti 
Kalite Kontrol ve 
Standardizasyon 
Merkez Organizasyonu 
– COSQC tarafından Irak 
Cumhuriyetine yapılan ih-
raç ürünlerinin ve Bölgesel Kürt 
Yönetimi Standardizasyon ve Kalite 
Kontrol Organizasyonu - KSQCA tarafından 
Bölgesel Kürt Yönetimi’ ne yapılan ihraç ürünleri-
nin test, fiziksel gözetim ve sertifikalandırma yani 
uygunluk değerlendirmesi için yetkili kuruluş olarak 
belirlenen Bureau Veritas şirketinin üst düzey yet-
kileri tarafından yapılan sunumlarla devam edilmiş, 
sonrasında ise soru-cevap kısmıyla toplantı sonlandı-
rılmıştır.
Toplantıda genel olarak Merkezi Irak Yönetimi ta-
rafından alınan karar ve buna bağlı uygulamaların, 
akabinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafın-
dan da uygulandığı; uygulamada takip edilen sürecin 
nasıl ilerlediği; Bureau Veritas şirketinin söz konusu 
uygulamanın hangi aşamalarında yetkilendirildiği ve 
mevcut uygulamadan Türk şirketlerinin nasıl etkile-
neceği ile ilgili konular görüşülmüştür.

RUSYA FEDERASYONU’NUN DTÖ 
ÜYELİĞİ: TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ VE 
EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ 
KONFERANSI 
(11 Haziran 2013)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından 11 
Haziran 2013 tarihinde “Rusya Federasyonu’nun 
DTÖ Üyeliği: Türkiye-Rusya Ticari ve Ekonomik İliş-
kilerine Etkileri” Konferansı İstanbul Grand Cevahir 
Otel’de yapılmış ve Birliğimizden dinleyici olarak ka-
tılım sağlamıştır. 
Açılış konuşmaları TOBB Başkan Yardımcısı Halim 
Mete, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Ticaret 
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Müzakereleri Bölümü Direktörü ve Rusya’nın DTÖ’ye 
Katılım Başmüzakerecisi Maxim Medvedkov ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin 
tarafından yapılan konferansta, Rusya’nın DTÖ’ye 
katılımı – taahhütler ve olanaklar, Rusya’nın DTÖ 
üyeliğinin Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkileri-
ne olası etkileri ile Rusya’da iş yapma kültürü  başlıklı 
oturumlar yeralmıştır. 

AT KEARNEY YETKİLİLERİ İLE 
YAPILAN “ABD ETKİ ANALİZİ” 
TOPLANTISI 
( 23 Temmuz 2013)
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteği ve TÜSİAD ve YASED’in de katkılarıyla AB ve 
ABD arasında imzalanacak ikili Serbest Ticaret Anlaş-
ması (STA) ile eş zamanlı olarak imzalanması plan-
lanan Türkiye ve ABD STA’sının temel ekonomik, 
sosyal ve çevresel etki analizini yapmak ve stratejik 
değerlendirmeler yapmak amacıyla yürütülen “STA 
Etki Analizi” çalışması kapsamında, STA Etki Anali-
zi Raporunu hazırlayacak olan AT Kearney firması 
yetkilileri ile Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünü 
EURATEX’de temsil eden sektör temsilcileri, , TİM 
temsilcileri ve İTKİB Genel Sekreterlik temsilcileri-

nin biraraya geldiği “ABD Etki Analizi” toplantısı, 23 
Temmuz 2013 tarihinde yapılmıştır. 
AT Kearney firma temsilcisinin, ABD Etki Analizi 
Raporu projesi hakkında bilgi vermiş, yapılacak etki 
analizi çalışması kapsamında çeşitli senaryoların 
değerlendireleceğini ve çalışmanın Türkiye ve ABD 
STA’sının Türkiye’ye etkilerini, STA’dan etkilenecek 
sektörleri, STA müzakereleri için yararlı olabilecek 
politika önerilerinin geliştirilmesini ve Türkiye’nin 
dahil olmadığı AB ve ABD STA’sının Türkiye’ye olası 
etkilerini kapsayacağını belirttiği toplantıda, TİM Ge-
nel Sekreterliği tarafından ABD Etki Analizi Raporu 
çalışması hakkında katılımcılara bilgi verilmiş ve AB 
ve ABD’nin müzakere etmeye başladıkları STA do-
layısıyla Türkiye’nin de sürece uygun olarak hızlı bir 
çalışma takvimine girdiği belirtilmiştir.
ABD ile STA kapsamında anlaşmanın genel çerçe-

vesinin ve değer zinciri analizinin doğru bir şekilde 
yapılabilmesi açısından firmalara yönelik anket çalış-
malarının son derece önemli olduğu vurgulanan top-
lantıda, AT Kearney temsilcisinin yönelttiği sorulara 
ilişkin sektör temsilcilerimiz görüşlerini paylaşmış-
lardır. 

“TELİF HAKLARINA DAYALI 
ENDÜSTRİLERİN KÜLTÜR 
EKONOMİSİNE KATKISININ 
ÖLÇÜMÜ” İSTİŞARE TOPLANTISI 
(27 Aralık 2013)
27 Aralık 2013 tarihinde ile Pera Rixos Oteli’nde 
gerçekleştirilen “Telif Haklarına Dayalı Endüstrilerin 
Kültür Ekonomisine Katkısının Ölçümü” konulu işti-
şare toplantısına, Birliğimizden katılım sağlanmıştır.
Çeşitli sektörlerden sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin geniş katılımı ile yapılan toplantıda 
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. 
Dr.Ramazan AKTAŞ tarafından Wipo “Telif Haklarına 
Dayalı Endüstrilerin Türkiye Ekonomisine Katkısının 
Ölçülmesi” Projesinin Aşamaları Ve Ülke Kıyaslama-
ları ile ilgili kısa bir sunum yapılmıştır. Toplantıda 
Modelde Kullanılacak Ekonomik Verilerin Derlenme 
Süreci ve ulaşılan ön verileri hakkında bilgi verilmiş 
ve Ekonomi Bakanlığı’nca sektörlerin dış ticaret veri-
leri hakkında sunum yapılmıştır.
Yapılan sunumlarda kumaş ve giyim sektörünün ve-
rileri ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı, sadece söz 
konusu verilerin ne kadarının telif hakları koruması 
kapsamında yer alan yaratıcı emeğe dayalı fikri ve 
sanatsal ürünlerden oluştuğu konusunda görüş bek-
lendiği, diğer yandan, özellikle hizmet sektörlerinin 
verilerinde ciddi problemler olduğu bilgisi verilmiştir.

GÜNEY KORE STA SEMİNERİ 
(19 Haziran 2013)
Türkiye –Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın 1 
Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, 
19 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odası ve 
Türkiye-Güney Kore İşadamları Derneği ortaklaşa bir 
seminer düzenlenmiştir. İTO Eminönü binası Meclis 
salonunda yapılan seminerde Ekonomi Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yetkililer yürürlüğe 
giren Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması 
hakkında bilgi vermişlerdir. Açılış Konuşmaları İTO 

Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Öztekin, Turkor 
Başkanı Ufuk Akalın ve Kore Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosu Jeon Tae Dong tarafından yapılmış-
tır. Ayrıca Kore Cumhuriyeti Ticaret Yatırım Destek 
Ajansı (Kotra) İstanbul Ofisi Direktörü Sang Kwang 
Lee’de Türkiye-Güney Kore ticareti ile ilgili bir sunum 
yapmıştır. Anılan seminere seminere Genel Sekreter-
liğimiz Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi’nden katılım sağlan-
mıştır.

GÜNEY KORE STA SEMİNERİ
(31 Ağustos 2013)
Kotra tarafından Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret 
Anlaşmasının anlatıldığı bir seminer düzenlenmiştir. 
Açılış konuşmasını Güney Kore Ticaret Sanayi ve 
Enerji Bakanlığı Genel Direktörü Dong Jun Shin’in 
ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ın yaptığı seminerde 
iki ülke arasındaki Ticari ilişkilerin durumu ve Ser-
best Ticaret Anlaşması sonrasında gelebileceği hacim 
tartışılmıştır. Seminere Güney Kore Gümrük Genel 
Müdürlüğü Direktörü Seung Pil Lee, Ekonomi Bakan-
lığı AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Pınar Ersen 
Rousk, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölü-
münden Doçent Dr. Mahmut Gökçe, Kotra İstanbul 
Ofisi Müdür Yardımcısı Selin Demir, Gümrük Müşa-
viri Cem Sinan Güzel konuşmacı olarak katıldıkları 
seminere Genel Sekreterliğimiz Ar-Ge ve Mevzuat 
Şubesi’nden katılım sağlanmıştır.
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3. SANAYİ ŞÛRASI 
Kasım 2013-Ankara
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 20-22 
Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da “2023’e 10 kala 
Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın 
Üretim Üssü Türkiye” adı ile gerçekleştirilen 3. Sana-
yi Şurası’na İTHİB adına Yönetim Kurulu Üyesi Cen-
giz Özmen katılmıştır.
Şura’da, Türk sanayiinin mevcut durumu ve sanayi 
alanında yaşanan gelişmeler ışığında uygulamadan 
kaynaklanan sorunların belirlenmesi ve bunlara 
ilişkin çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmiş-
tir. Ayrıca Şura’da gelecek hedefleri tespit edilerek, 
Türkiye’nin Avrasya’nın üretim üssü olması hedefi 
doğrultusunda kararlar alınması planlanmıştır. 
Bu sayede, Şura’da alınan kararların Türk sanayiinin 
rekabet gücünün ve verimliliğinin artmasını sağlama-
da temel kararlar olması ve dünya ihracatından daha 
fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli 
ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, nitelikli 
işgücüne sahip, topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi 
yapısına dönüşümü hızlandıracak, Türkiye’nin 2023 
yılı hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacak 
kararlar olması hedeflenmiştir.

3. SANAYİ ŞÛRASI KOMİSYON 
ÇALIŞMALARI 
Temmuz 2013-İstanbul
Temmuz ayında İstanbul’da yapılan Sanayi Şurası Ko-
misyon Çalışmaları ise altı başlık altında yürütülmüş 
ve her bir başlık altında sorunlar tespit edilerek tavsi-
ye kararları alınmıştır. Bu başlıklar şunlardır: Bilimsel 
ve Teknolojik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon, Kamu 
Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, 
Sanayide Sürdürülebilir Üretim, Sanayide İnsan Kay-

nakları ve İstihdam, Sanayi Yatırım Bölgeleri ve Kü-
melenme, Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet.
Genel Sekreterliğimiz, sadece Sanayi Yatırım Bölgeleri 
ve Kümelenme başlığındaki Komisyon çalışmalarına 
davet edilmiş olup, bu çalışmalara Genel Sekreterliği-
mizi temsilen ARGE ve Mevzuat Şubesi’nden katılım 
sağlanmıştır.  

TÜSİAD TARAFINDAN DÜZENLENEN 
“TRANSATLANTİK TİCARET VE 
YATIRIM ORTAKLIĞI (TTYO) VE 
TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ” 
KONFERANSI
TÜSİAD tarafından düzenlenen “Transatlantik Tica-
ret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) ve Türkiye Ekono-
misine Etkileri” konferansı, 6 Mayıs 2013 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
 Konferansa, İTKİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırak-
maz, konuşmacı olarak katılmış ve tekstil, hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörlerinin TTYO’ya yaklaşımı hak-
kında açıklamalarda bulunmuştur. 

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV) 
VE İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) 
TARAFINDAN DÜZENLENEN “AB VE 
ABD ARASINDAKİ TRANSATLANTİK 
TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI 
(TTIP) MÜZAKERELERİ” SEMİNERİ
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından düzenlenen “AB ve ABD 
arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortak-
lığı (TTIP) Müzakereleri” semineri, 12 Eylül 2013 
tarihinde İstanbul Sanayi Odası Meclis salonunda 
yapılmıştır. Açılış konuşmalarını İKV Yönetim Kurulu 
Üyesi Yavuz Canevi ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Eren’in yaptığı seminere Avrupa Komisyonu Ticaret 
Genel Müdürlüğü ABD ve Kanada Birim Yöneticisi 
Damien Levie, TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi 
Direktörü Emekli Büyükelçi Bozkurt Aran ve Türk 
Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ekim Alptekin 
konuşmacı olarak katılmışlardır. Konferansa, ARGE 
ve Mevzuat Şubesi’nden katılım sağlanmıştır. 

TÜRK – BELARUS İŞ KONSEYİ 
TOPLANTISI
01.11.2013 tarihinde TOBB’un Maslak’ta bulunan 
binasında DEİK tarafından düzenlenen Türk - Be-
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larus İş Konseyi Toplantısına katılım sağlanmıştır. 
Türk - Belarus İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ekrem 
Yener ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, 
aynı zamanda da İş Konseyi Belarus Tarafı Başkanı 
Mikhail Myatlikov’un açılış konuşmalarıyla başlayan 
toplantıda iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli, 
yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları gündeme 
gelmiş, konuşmacılar tecrübelerini toplantının katı-
lımcıları ile paylaşmışlardır. 2003 yılında 50 milyon 
dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki dış ticaret 
hacminin 2012 sonu itibariyle 455 milyon dolara 
çıktığı, Belarus’ta sanayi altyapısının korunmuş, sa-
nayi üretiminin sürekli artan bir seyir izliyor olması 
sebebiyle Türk yatırımcılar açısından önemli bir fırsat 
sunduğunu ifade etmiştir. Nitekim bu fırsatları de-
ğerlendirmek üzere bir çok Türk firmasının Belarus’ta 
ciddi yatırımlara sahip oldukları, inşaat, müteahhit-
lik, bankacılık, oteller ve sanayi alanlarında yatırımlar 
yaptıkları dile getirilmiştir. 
Toplantı sonrasında Belarus Sanayi Bakan Yardım-
cısı Utiupin Pavel Vladimirovich, Belarus Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı ve Türk – Belarus İş Konseyi 
Belarus Tarafı Başkanı Mikhail Myatlikov, BTSO’dan 
Direktör Viacheslav Bryl ve Belarus Ticaret Borsası 
Dış İlişkiler Biriminden Ivan Molchan ile görüşmeler 
yapılmış İTKİB ile anılan kurumlar arasındaki işbirliği 
imkanları üzerine görüş alışverişi yapılmıştır.

TEHLİKE SINIFLARI KOMİSYON 
TOPLANTISI
22.10.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER başkan-
lığında, ilgili bürokratlar, TOBB, TİSK, TDSD’nin de 
aralarında bulunduğu çeşitli dernek ve firma temsilci-

lerinden oluşan kalabalık bir katılımcı grubu ile yapı-
lan toplantıya Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi tarafından 
katılım sağlanmıştır. 13.20.14, 13.20.16 ve 13.91.01 
NACE kodlu Kot Kumaşı İmalatı, Pamuklu Dokuma 
Kumaş İmalatı ve Örgü ve Tığ İşi Kumaşların İmalatı 
iş kollarının tehlike sınıflarının “Az Tehlikeli” olarak 
değiştirilmesine yönelik İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu’nun talebi ko-
misyon toplantısında dile getirilmiş, ancak komisyon 
üyelerinin oylaması neticesinde reddedilmiştir. 

GÜMRÜK BİRLİĞİ KONUSUNDA 
DÜNYA BANKASI TARAFINDAN 
HAZIRLANACAK RAPORA İLİŞKİN 
TİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TOPLANTI
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Dünya 
Bankası’na, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında te-
sis edilen Gümrük Birliği’nin ekonomik etkilerinin 
araştırılması ve olası modernizasyon imkânlarının 
değerlendirilmesi amacıyla, “Türkiye-AB Gümrük 
Birliği’nin Değerlendirilmesi” konulu bir çalışma yap-
tırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Dünya Bankası 
yetkililerinden oluşan sekiz kişilik bir heyet ile TİM 
ve İTKİB yönetim kurulları temsilcileri, personeli ve 
diğer ilgili kuruluşlardan katılan temsilciler arasında 
TİM toplantı salonunda 31 Ocak 2013 tarihinde bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya başkanlık yapan TİM Başkan Vekili Ah-
met Akbalık, Dünya Bankası yetkililerinden öncelikle 
çalışmanın niteliği, amaçları ve yasal konumu gibi 
konularda bilgi talep etmiştir. Karşılıklı görüş bildi-
rimi şeklinde yapılan toplantıda, ayrıca, Türk sanayi 
sektörlerinin AB ile ilişkilerde gümrük birliğinden 
kaynaklanan sorunlar hakkında bilgi verilmiştir.
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AB KONULARI

AB-ABD TRANSATLANTİK 
TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI 
ANLAŞMASI
Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) arasında oluşturulması planlanan Trans-
Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) Anlaş-
ması müzakereleri, 2013 yılında Temmuz ayında 
başlatılmıştır. Bu Anlaşma kapsamında yürütülen 
müzakereler, ülkemiz tekstil, hazır giyim, konfeksi-
yon, halı, deri ve deri ürünleri sektörleri tarafından, 
AB ile mevcut ilişkilerin korunması ve ABD pazarında 
Türkiye’nin konumunun iyileştirilmesi bakımından 
yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, sözkonu-
su anlaşmaya Türkiye’nin dahil olmasına ve sektörle-
rimizin görüşlerinin yansıtılmasına önem verilmekte 
ve bu amaçla Ekonomi Bakanlığı, AB Komisyonu ve 
ABD’deki meslek kuruluşları gibi ilgili tüm taraflarla 
iletişime geçilmiş ve sektörlerimizin anılan sürece 
dahil olması için mektup ve toplantı organize etmek 
yoluyla gerekli lobi faaliyetleri yapılmıştır.

AB YENİ GTS SİSTEMİ
Avrupa Birliği’nin 31 Ekim 2012 tarihinde 978/2012 
no’lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi GTS Yö-
netmeliği adıyla AB Resmi Gazetesi’nde yayınladığı 

yeni GTS programının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 
2014’tür. Bu program, getirdiği yeni düzenlemeler 
itibariyle ülkemizin tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, 
halı, deri ve deri ürünleri sektörleri açısından önem 
taşımaktadır. Yeni GTS programının en önemli de-
ğişikliği, GTS+ programı kapsamında AB pazarında 
gümrük vergisiz pazara giriş imkanı elde edecek ülke-
lerin belirlenmesinde daha esnek kriterlerin belirlen-
mesi ve bu ülkelerin rekabetçi oldukları sektörlerde 
dahi gümrük vergisiz pazara giriş imkanını koru-
maları olmuştur. Böylece Pakistan gibi tekstil, hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörü güçlü ülkelerin AB 
pazarındaki konumu önemli ölçüde rekabetçi düzeye 
gelmiştir. 2014 itibariyle GTS+ ülkesi olarak kabul 
edilen Pakistan’ın konumu ilgili tüm platformlarda 
dile getirilmiş ve sektörlerimiz açısından önem arz 
eden bu konuyla ilgili AB seviyesinde lobi faaliyetleri 
ve çeşitli girişimler yapılmıştır.  

AB KONULARI VE MEVZUAT 
DÜZENLEMELERİ KONUSUNDA 
HAZIRLANAN BİLGİ NOTLARI
AB’de yaşanan gelişmeler ve AB’nin dış ticaret poli-
tikası 2013 yılında da takip edilmiş ve bu kapsamda 
aşağıdaki konularda yönetim kurullarına ve gerekti-
ğinde sektöre bilgi vermeye yönelik raporlar ile AB 
tarafından uygulamaya konulması planlanan taslak 
düzenlemeler konusunda bilgi notları hazırlanmıştır:
AB Politikası hakkında bilgi notları
• AB’nin STA politikası ve STA müzakereleri
• AB’nin Yeni GTS Programı
• AB’nin Yeni GTS Programı kapsamında GTS+ Politi-
kası ve Pakistan’ın konumu 
• AB’nin Pakistan’a yönelik tercihli ticaret (waiver) 
politikası
• AB Menşe Etiketleme Politikası 
• Avrupa Ekonomisinin Uzun Dönemli Finansmanı
• PROsumer.NET - Avrupa Temel tüketim Ürünleri 
İnovasyon Konferansı
AB’nin uygulamaya koyduğu veya koymaya 
planladığı yönetmeliklerle ilgili bilgi notları
• AB Ticaret Kuralları Yönetmeliği Bilgi Notu
• AB Devlet Yardımları Bilgi Notu
• AB Biyosidal Yönetmeliği Bilgi Notu
• AB Elyaf İsimleri Yönetmeliği Bilgi Notu 
• AB Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi Yönetmeliği 
Bilgi Notu 
• AB’nin Taklitçilik ve Korsan Üretime Karşı Mücade-
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le Yeni Taslak Yönetmeliği Üzerine
• EURATEX – Moda ve İleri Teknoloji İçeren Sanayi-
lere Yönelik Eylem Planı Taslağı
Hazırlanan diğer bilgi notları
2013 yılında aşağıdaki başlıklar ekseninde bilgi not-
ları hazırlanarak, İTKİB Yönetim Kurulları’na ve ve 
sektöre duyurulmuştur:
- Brezilya Gümrük Vergileri Hakkında
- Çin Halk Cumhuriyeti Vergi İndirimleri
- Arjantin Gümrük Vergi Artışı
- Bangladeş – Savar’daki Kaza Üzerine
- TÜSİAD Pekin Bürosu Çin Sanayi Raporu
- Ginetex

TURKEY ECONOMIC OUTLOOK 
RAPORU 
EURATEX belgelerinde yer almak üzere, her yıl hazır-
lanan ve Türkiye’nin genel ekonomisi ile tekstil, hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörlerinin yıllık gelişmelerini 
analiz eden ve temel göstergelerdeki değişimleri ince-
leyen rapor hazırlanmıştır.

EURATEX GENEL KURUL VE 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
21 Şubat 2013, 22 Mart 2013, 28-29 
Mayıs 2013, 27 Eylül 2013, 28 Kasım 
2013-Brüksel
Bilindiği gibi EURATEX, Avrupa Birliği nezdin-
de sektörün en güçlü şekilde temsil edildiği, AB 
Komisyonu’nun tekstil ve hazırgiyim sanayii ve tica-
reti ile ilgili konularda oluşturacağı karar ve politika-
larda muhatap aldığı en güçlü sektör kuruluşudur ve 
ülkemiz tekstil ve hazırgiyim sektörleri temsilcileri 
EURATEX Yönetim Kurulu’nda üstlenmiş oldukları 
görev çerçevesinde, sözkonusu kuruluş içerisinde ül-
kemiz sanayiinin çıkarlarının korunması amacı ile AB 
nezdinde alınacak kararlara ve ülkemiz sanayiinin AB 
ülkelerindeki muhatapları ile işbirliğinin gelişmesine 

önemli katkı sağlamaktadırlar. EURATEX Yönetim 
Kurulu’nda İTHİB Yönetim Kurulu’nu Ahmet Öksüz 
temsil etmektedir. EURATEX ile ilişkiler 2013 yılında 
da devam etmiş ve bu kapsamda EURATEX’e çeşitli 
konularda sektörel görüş ve öneriler hem şifahi hem 
de yazılı olarak iletilmiştir.

EUROCOTON GENEL KURULU VE 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
7 Mart 2013, 27-28 Haziran 2013 - Brüksel
Avrupa Birliği Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği 
Eurocoton’un Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplan-
tılarına TTSİS ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Denizer ve Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları 
Birliği Brüksel Temsilcisi Haluk Özelçi katılmıştır.

AIUFFASS YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI VE KONGRESİ 
13 Şubat 2013/ Paris , 16 Mayıs – 18 
Mayıs 2013/ Como, 18 Eylül 2013/Paris
Avrupa suni sentetik filament tekstil sanayii-
nin sektör kuruluşu olan ve İTHİB’in üye olduğu 
AIUFFASS’ın Yönetim Kurulu toplantıları ve yıllık 
kongresine İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akdo-
ğan ve Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birli-
ği Brüksel Temsilcisi.Haluk Özelçi katılmıştır.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR 
TEXTILE POLYOLEFIN –(EATP) 
GENEL KURULU TOPLANTISI VE 
SEMİNER 
16 Nisan 2013/Brüksel, 28-29 Mayıs 2013/
Brüksel
Avrupa tekstil poliolefinleri sektör kuruluşu olan ve 
İTHİB’in üye olduğu EATP’nin Genel Kurulu toplan-
tısı ve seminerine İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Selim 
Akdoğan ve Türk Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları 
Birliği Brüksel Temsilcisi Haluk Özelçi katılmıştır.
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AVRASYA EKONOMİK 
KOMİSYONU SUNİ SENTETİK 
MENSUCAT KORUNMA ÖNLEMİ 
SORUŞTURMASI /
28 Şubat 2013/Moskova – 17 Nisan 2013/
Moskova
Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’nın 
oluşturduğu Avrasya Ekonomik Komisyonu, bu üç 
ülkeyi kapsayan Gümrük Birliği alanına suni - sente-
tik dokuma mensucatların ithalatına yönelik olarak 
tüm ülkeler aleyhine 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle 
korunma önlemi soruşturması başlatmıştır. Türk 
Tekstil sektörü olarak, soruşturmaya taraf olunmuş, 
soruşturmada sektör savunmasını yapmak üzere bir 
avukatlık/danışmalık firması ile çalışılmıştır. Avukat-
lık firmasının sektör savunmasını yazılı olarak ilgili 
makama sunmasının ardından 28 Şubat 2013 tari-
hinde Moskova’da tüm tarafların hazır bulunduğu bir 
Kamu Dinleme toplantısı gerçekleşmiştir. 15 Mart 
2013 tarihinde Kamu Dinleme toplantısı sonrası 
Ek görüşler yazılı olarak bir kez daha ilgili makama 
iletilmiştir. Soruşturmayı yürüten Komisyonun bir 
karara varamaması üzerine 17 Nisan 2013 tarihinde 
Moskova’da soruşturma konusu ürünlerin teknik 
detaylarının tartışıldığı bir toplantı daha gerçekleşti-
rilmiştir. Anılan toplantıya sektör savunmasını üstle-
nen Avukatlık firmasının yanı sıra Genel Sekreterliği-
miz Ar-Ge ve Mevzuat Şube Şefi Gül Şendil de teknik 
sorulara cevap vermek üzere katılım sağlamıştır. 
Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun suni - sentetik 
dokuma mensucat ithalatına yönelik olarak tüm ülke-
ler aleyhine başlattığı soruşturma, 30 Eylül 2013 tari-
hinde herhangi bir önlem alınmaksızın kapatılmıştır.

ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMALARI
31 Ocak 2013 tarih 28545 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2013/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ ile 2013 yılının ilk yarısında, 
29 Haziran 2013 tarih 28692 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2013/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile de 2013 yılının ikinci 
yarısında süresi dolacak olan anti damping önlemlerine 
ilişkin duyurular yapılmıştır.

2013 yılının ilk yarısında süresi dolacağı duyu-
rulan önlemler;
- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik liflerden 
battaniyeler , diğer battaniyeler ve yalnız kesilerek 
battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme 
tüylü mensucat 
- Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan, Malezya 
ve Tayland menşeli sentetik filamentten giysilik men-
sucat (54.07)
- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli naylon veya diğer 
poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen 
tekstüre iplikler (5402.31)
- Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli polietilen 
veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden 
dokunmuş mensucat
- Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan menşeli cırt bantlar 
ve cırt bantın bileşenleri
- Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Tay-
land menşeli poliesterlerden tekstüre iplikler (5402.33)

2013 yılının ikinci yarısında süresi dolacağı du-
yurulan önlemler;
- Çin Halk Cumhuriyeti , Endonezya ve Hindistan 
menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler 
(5508, 5509, 5510, 5511 -5509.52, 5509.61, 5509.91 
ve 5510.20 hariç)
- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli yalnız, poliüretanla 
kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya 
elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı 
geçen dokunmamış mensucat (5603.14)
- Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli poliesterlerden 
sentetik devamsız lifler (5503.20.00.00.00)

İTHİB tarafından devamı desteklenen önlemler:
İTHİB tarafından bahse konu önlemlerden aşağıda yer 
alanların süresi dolmadan önce, Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü’ne önlemlerin devam etmesi 
yönünde görüş bildirilmiştir.
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- Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan, Malez-
ya ve Tayland menşeli sentetik filamentten giysilik 
mensucat (54.07)
- Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve 
Tayland menşeli poliesterlerden tekstüre iplikler 
(5402.33)
- Çin Halk Cumhuriyeti , Endonezya ve Hindistan 
menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplik-
ler (5508, 5509, 5510, 5511 -5509.52, 5509.61, 
5509.91 ve 5510.20 hariç)
- Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli poliesterler-
den sentetik devamsız lifler (5503.20.00.00.00)

İTHİB tarafından “İlgili Taraf” başvurusunda 
bulunulan önlemler:
Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona 
ermesinin damping ve zararın devamına veya ye-
niden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle 
açılan nihai gözden geçirme soruşturmalarından 
aşağıda yer alanlarına ise İTHİB tarafından “ilgili ta-
raf” başvurusu yapılmış ve soruşturmalara müdahil 
olunmuştur.
- Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan, Malez-
ya ve Tayland menşeli sentetik filamentten giysilik 
mensucat (54.07)
- Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve 
Tayland menşeli poliesterlerden tekstüre iplikler 
(5402.33)
- Çin Halk Cumhuriyeti , Endonezya ve Hindistan 
menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplik-
ler (5508, 5509, 5510, 5511 -5509.52, 5509.61, 
5509.91 ve 5510.20 hariç)

İŞTİRAK EDİLEN ULUSLARARASI 
KONFERANSLAR

AVRUPA TEKSTİL TEKNOLOJİ 
PLATFORMU’NUN 8. YILLIK 
GENEL KONFERANSI 
(20 - 21 Mart 2013 / Brüksel)
Avrupa Tekstil Teknoloji Platformu’nun “Avrupa’da 
Tekstil Araştırmaları ve Yeniliğin Geleceğini Planla-
mak” başlıklı 8. Yıllık Genel Konferansı 20 – 21 Mart 
2013 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de,  
Husa Park President Otel’de gerçekleştirilmiş ve kon-
feransa İTHİB Yönetim Kurulumuz ile İTKİB Genel 
Sekreterliği’nden dinleyici olarak katılım olmuştur.
Avrupa Hazırgiyim ve Tekstil Konfederasyonu EU-

RATEX organizasyonunda yapılan bir buçuk günlük 
konferansa Almanya, Fransa, İtalya ve Belçika’dan 
ağırlıklı olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, 
Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD ve ülkemizden 
çeşitli özel sektör firmalarını, enstitü ve laboratuvar-
ları, üniversiteleri, araştırma kuruluşlarını temsilen 
120 kadar araştırmacı, sanayici, öğretim görevlisi, 
dernek ve enstitü temsilcisi dinleyici olarak iştirak et-
miştir. Konferansta, Avrupa’nın toplumsal sorunları 
ile başetmek ve endüstriyel rekabet edebilirliğin temi-
ni için yeni geliştirilen çerçeve programı “Ufuk 2020 - 
Horizon 2020”yi tanıtılmış, Alman Tekstil Araştırma 
Konseyi - FKT’nin “2025 Perspektifleri - Perspectives 
2025” çalışması ile Avrupa Yenilikçi Tekstiller Mer-
kezi - CETI’nin ‘Yenilikçi Tekstil Materyalleri 2030” 
çalışması hakkında bilgi verilmiş, CrossTexNet proje-
sinin nihai sonuçları ile dünyanın en büyük gelişmiş 
tekstil materyalleri kümesi Tekstil 2020 hakkında 
bilgiler aktarılmıştır.
“Yenilikçi Tekstil Materyalleri 2030” ve “2025 Pers-
pektifleri”, Avrupa Teknoloji Platformları’nın gelecek-
teki AB araştırmaları ve yenilik politikaları açısından 
rolü, Avrupa Tekstil Teknoloji Platformu’nun yeniden 
yapılanması ile ilgili bilgiler ile 2013 yılı hareket planı 
ve platformun vereceği hizmetler, konferansın diğer 
konularını oluşturmuştur. Konferans notları Yönetim 
Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

AVRUPA İÇİN TEKSTİL FLAGSHIP 
KONFERANSI 
(25 Ekim 2013- Brüksel)
Avrupa Hazırgiyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) 
organizasyonunda Avrupa için 1. Tekstil Flagship Konfe-
ransı (1ST Textile Flagships For Europe Conference) 23-
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25 Ekim 2013 tarihinde Brüksel’de Husa President 
Hotel’de gerçekleştirilmiş ve İTHİB Yönetim Kurulu-
muzun görevlendirmesi ile İTKİB Genel Sekreterliği 
AR & GE ve Mevzuat Şubesi’nden dinleyici olarak 
katılım sağlanmıştır. Konferansta, 2012 yılı sonba-
harında Avrupa Tekstil Teknoloji Platformu (Textile 
ETP) Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 7 tema-
da, sanayiciler, araştırmacılar ve teknoloji geliştiriciler 
ile beraber ele alınması gereken öncelikli eylem öneri-
leri ve pazarı canlandırmak için yapılması gerekenler 
konusunda yürütülen bir yıllık uzman grubu çalışma-
larının sonuçları katılımcılar ile paylaşılmıştır. 
Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “Araştırma ve 
İnovasyon Çerçeve Programı UFUK 2020” de kon-
feransta paylaşılan bilgiler arasındadır. Söz konusu 
konferansa başta, Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, 
İsveç, Fransa, Portekiz, Polonya, Romanya ve Hırva-
tistan olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden 200 üze-
rinde katılımcı iştirak etmiş ve 75’in üzerinde sunum 
gerçekleştirmiştir. 
Ayrıca Avrupa Komisyonu’ndan 15 yetkili de söz 
konusu konferansa sunum yapmıştır. Her bir tema-
nın hedefi, öncelikleri, eylem noktaları açıklanarak 
araştırma stratejileri ve pazar eğilimleri bilgileri ve-
rilen uluslararası konferansta Avrupalı uzmanlar ta-
rafından yapılmakta olan araştırma projeleri ile ilgili 
bilgiler edinilmiş ve sektörel bilgi birikimimiz için not 
edilmiştir. 

AACHEN-DRESDEN 
ULUSLARARASI TEKSTİL 
KONFERANSI 
(28-29 Kasım 2013 - Almanya)
Almanya’nın Aachen şehrinde 28-29 Kasım 2013 ta-
rihleride yapılan Aachen-Dresden Uluslararası Tekstil 
Konferansı’na İTKİB Genel Sekreterliği’nden katılım 
sağlanmıştır. Aachen ve Dreden bölgelerindeki teks-
til araştırma enstitülerinin ortak organizasyonunda 
gerçekleştirilen iki tam günlük konferansta Türkiye 
“paydaş ülke” olarak yeralmış ve İTKİB Genel Sekre-
teri tarafından açılışta “2023 İhracat Stratejisi Pers-
pektifinde Türk Tekstil Sanayi ve Teknik Tekstiller” 
başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Sentetik-suni lifler ile ilgili olarak sürdürülebilirlik ve 
verimlilik, tekstilde elektrofonksiyonellik, fikirden 
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uygulamaya transfer, tekstilde sürdürülebilirlik ve 
verimlilik, tıp ve sağlık için tekstiller, film ve zar ya-
pılar, kompozitlerde sürdürülebilirlik ve verimlilik ile 
konfor ve lüks başlıklı toplam sekiz oturumda 60’ın 
üzerinde sunumun yapıldığı uluslararası konferansa, 
Alman bilim insanları, akademisyenler, araştırmacı 
ve sanayicilerin dışında İngiltere, Hollanda, Belçika, 
Fransa, Finlandiya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuri-
yeti, Romanya, Polonya gibi AB ülkelerinden ve ABD, 
Kore, Japonya Mısır, Suudi Arabistan gibi çeşitli 
ülkelerden 600 kadar bilim insanı, araştırmacı ve sa-
nayici dinleyici olarak iştirak etmiştir. 

“AVRUPA TEKSTİLLERİ + 
MODA 2025 – İNOVASYONUN 
YÖNLENDİRDİĞİ YENİ SANAYİ 
PARADİGMASI” TEMALI 2’İNCİ 
EURATEX KONFERANSI 
EURATEX’in geçtiğimiz yıl Kasım ayında İstanbul’da 
birincisini düzenlediği ve geleneksel olarak her yıl 
gerçekleştirmeyi planladığı EURATEX Konferansı’nın 
ikincisi, Alman Tekstil ve Moda Konfederasyonu’nun 
(GTMI) ev sahipliğinde 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde 
Almanya’nın Berlin şehrinde yapılmıştır. Konferansa 
ARGE ve Mevzuat Şubesi’nden katılım sağlanmıştır. 
“Avrupa Tekstilleri + Moda 2025 – Innovasyonun 
Yönlendirdiği Yeni Sanayi Paradigması” teması ile 
düzenlenen konferans iki gün sürmüştür. 4 Kasım 
günü başlayan konferansta açılış konuşmalarının ar-
dından “Tekstiller ve Moda 2025 – Uluslararası Bakış 
Açısından” ve “Tekstiller + Moda 2025 - Moda ve Ev 
Tekstilleri Sektörü Bakış Açısından” temalı oturumlar 
gerçekleştirilmiştir. 5 Kasım tarihindeki konferansın 
ikinci gününde ise açılış konuşmalarının ardından 
“Tekstiller + Moda 2025 - Teknik Tekstiller Sektörü 
Bakış Açısından” temalı oturum gerçekleştirilmiştir.  

AB tekstil ve moda sanayisinde faaliyet gösteren 
firma ve sektör kuruluşu temsilcilerinin konuşma-
cı olarak katıldığı konferansta ABD, Çin ve Güney 
Kore’den de önemli konuşmacılar sunumlar gerçek-
leştirmiştir. 
Sektörün mevcut durumunun ve geleceğe yönelik 
potansiyelinin tartışıldığı konferansta 2025 yılına 
gelindiğinde tekstil ve moda sektörünün ne yönde 
şekilleneceğine yönelik vizyon çizilmeye çalışıldı.
İki gün süren konferans vesilesiyle, kongre merke-
zinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’ne (İTHİB) tahsis edilen bir info-stand ile ülke-
miz tekstil sektörünün tanıtımı da yapılmıştır.

ORGANİZE EDİLEN TOPLANTI VE 
SEMİNERLER

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 
KANUNU ve UYGULAMALARI 
SEMİNERİ 
(3 Mayıs 2013)
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ölçeğine bakılmaksızın 
tüm firmalara risk sınıflandırmasına göre önemli yü-
kümlülükler getirmiştir. Konunun önemine binaen, 
6331 Sayılı Kanun ve uygulamaları konusunda ilk 
elden firmalarımızın bilgilendirilmesi ve yaşanan so-
runların giderilmesi amacıyla İTHİB Yönetim Kurulu 
faaliyeti olarak İTKİB Genel Sekreterliği organizas-
yonunda 3 Mayıs 2014 Cuma günü yarım günlük bir 
seminer gerçekleştirilmiştir. T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Uzmanı ve İş Baş Müfettişi Özlem 
Özkılıç’ın katılımı ile tüm üyelerimize açık ve ücretsiz 
olarak gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu ve Uygulamaları Semineri’ne sektörümüz tarafın-
dan yoğun ilgi gösterilmiş, yüksek katılımla realize 
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edilen seminerde özellikle uygulamalar konusunda 
ayrıntılı bilgi verilmiştir. Sunum ve açıklamaların 
ardından soru-cevap kısmında sektör mensupları, 
güncel sorunlarını ilgili mercilere iletme ve sorularına 
cevap alma imkanı bulmuşlardır. 

E-FATURA UYGULAMALARI 
SEMİNERİ 
( 12 Eylül 2013)
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’nin bir etkinliği olarak 12 Eylül 2013 tarihinde 
Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda “e-Fatura 
Uygulamaları Semineri” gerçekleştirilmiştir.
İTKİB Genel Sekreterliği organizasyonunda yapılan ya-
rım günlük seminerde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlı-
ğı Mükellef Hizmetler Usul Grup Müdür Vekili Eyyüp 
İnce ve Turan Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Ltd. Şti. yetkilisi Hayrettin Turan konuşmacı olarak 
yeralmışlardır. Yapılan sunumlarda uygulamanın 
dayandığı yasal mevzuat, elektronik fatura akışı, fay-
daları ve maliyet avantajı, hangi mükelleflerin e-fatura 
kapsamına girdiği, uygulamadan yararlanmak için ne-
lerin yapılması gerektiği, e-faturanın hangi farklı yön-
temler ile kullanılabileceği, muhafaza ve ibraz konuları 
hakkında bilgi verilmiştir. Elektronik defter uygula-
ması, e-defter tutma koşulları, zorunluluk olup olma-
dığı, elektronik faturaya ilişkin cezai müeyyideler ile 
elektronik deftere ilişkin cezai müeyyideler konuları 
da seminerde açıklık getirilen konular olmuştur. Vergi 
Dairesi’ne e-fatura uygulamaları konusunda en sık 

sorulan sorular ile cevapları, sunumun son bölümünü 
oluşturmuştur. E-fatura uygulamasının mükelleflere 
sağladığı faydalar üzerinde de durulan Seminer, ko-
nunun güncelliği ve önemi dolayısıyla sektörde büyük 
ilgi görmüş ve dinleyici olarak 160 civarında katılım 
olmuştur. Firma temsilcileri ve mali müşavirler, semi-
nerde konuyla ilgili sorularını da en yetkili mercilere 
iletme ve cevap alma imkanı bulmuşlardır.

İYİ PAMUK UYGULAMALARI 
DERNEĞİ-İPUD’A İTHİB’İN KURUCU 
ÜYELİĞİ
Ulusal Pamuk Konseyi önderliğinde, Türkiye’de pa-
muk üretimini daha iyi bir duruma getirmek ve bu 
alanda gerek üretici ve gerekse sanayici ve kullanıcı 
olarak tüm kesimleri ilgilendirecek iyileşmeleri teşvik 
amacıyla BCI (Better Cotton Initiativa)’e üye olun-
masını teminen kuruluş çalışmaları başlatılan “İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneği” (İPUD)’ne üyelik hu-
susu, 19/08/2013 tarihinde gerçekleştirilen Tekstil 
Sektörü Kurulu toplantısı’nda görüşülmüş olup, anılan 
toplantıda tüm Tekstil ve Hammadddeleri İhracatçı 
Birlikleri’nin ayrı ayrı söz konusu Derneğe ayrı ayrı 
üye olmaları yönünde karar alınmıştır. İstanbul Teks-
til ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) 
23 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda İTHİB’i temsilen Didem SÜMER’in İyi 
Pamuk Uygulamaları Derneğinde kurucu üye olarak 
görev alması kararlaştırılmıştır ve gerekli kayıt işlemle-
ri yapılmıştır.
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RESMİ KURUMLARA İLETİLEN 
SEKTÖREL GÖRÜŞLER

ULUSAL TEMİZ ÜRETİM/
EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
(2014-2017) 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik 
Genel Müdürlüğü’nün ”Türkiye Sanayi Stratejisi Bel-
gesi (2011-2014)” ve “2013 Yılı Programı” paralelin-
de “Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı 
(2014-2017)” oluşturulmasına ve “Verimlilik Stratejisi 
ve Eylem Planı (2014-2017)” kapsamında sözkonusu 
programın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına 
Yönetim Kurullarımız tarafından eylem önerisi bildiri-
lerek katkıda bulunulmuştur. Temiz üretim/eko-verim-
lik uygulamaları çevresel etkilerin oluşmadan, kayna-
ğında önlenmesini ve kaynak kullanımında verimliliğin 
arttırılmasını temin edeceğinden, oluşturulacak “Ulusal 
Temiz Üretim / Eko-Verimlilik Programı (2014-
2017)”nın ülke çapında yaygınlaştırılarak Türk sanayi-
sinin sürdürülebilir büyümesine ve ulusal rekabet gü-
cünü arttırmaya katkı sağlayacak önemli bir uygulama 
aracı olarak görülmektedir. Konu Yönetim Kurulumuz 
tarafından da önemli görülerek görüş bildirilmiştir. 

SU KALİTE YÖNETİMİ
STRATEJİ BELGESİ
(2013-2023)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Mü-
dürüğü tarafından, “Su Kalite Yönetimi Strateji Belge-
si ve Eylem Planı (2013-2013)”nın yayınlanmasının/
uygulanmasının önemi dikkate alınarak, planın özel-
likle “Kirleten Öder Prensibinin Uygulanması”, “Teks-
til Sektöründe Temiz Üretim Uygulamalarına Ge-
çilmesi”, ve “Tüm Sanayi Sektöründe Temiz Üretim 
Uygulamalarına Geçilmesi” konulu eylemlerine ilişkin 
görüş ve önerilerimizin Bakanlıklarına bildirilmesi 

talep edilmişti. Sözkonusu Eylem Planı ile ilgili olarak 
sektörel derneklerden de görüş alınarak Bakanlığın 
sözkonusu çalışmasına katkıda bulunulmuştur.

2014 SAYILI İTHALAT TEBLİĞİ 
ÇALIŞMALARI 
Ekonomi Bakanlığı’nca, 2014 yılı İthalat Rejimi çalış-
maları çerçevesinde, 2014/9 sayılı Tebliğ çalışmala-
rında değerlendirilmek üzere, halihazırda yürürlükte 
bulunan “2013/9 sayılı “Kullanılmış veya Yenileştiril-
miş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 
İthalat Tebliği”nin EK:1-A ve EK:2 listelerinde yera-
lan makinaların yerli üretimine başlanmış olabileceği 
de dikkate alınarak liste içeriklerinin tekrar değer-
lendirilmesi amacıyla görüş talep edilmiş olup İTHİB 
Yönetim Kurulunun görüşleri Bakanlığa iletilmiştir. 

AR-GE TEŞVİKLERİ HAKKINDA 
GÖRÜŞ ÇALIŞMASI
Türkiye İhracatçılar Meclisi-TİM tarafından, Yatırım 
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi 2013-2014 Eylem 
Planı’nda yer alan “Ar-Ge’ye yönelik teşviklere ilişkin 
hususların gözden geçirilmesi” konulu Eylem Madde-
si kapsamında ilgili gelir ve kurumlar vergisi kanunla-
rı ile ilgili teknoloji geliştirme ve ar-ge merkezlerinin 
desteklenmesi kanunları arasında uygulama birliğinin 

sağlanmasına yönelik kanuni ve idari düzenleme ya-
pılmasının planlandığı bildirilmiş ve Ar-Ge teşvikleri 
ile ilgili kanunlarda yapılmasında fayda görülen dü-
zenlemelere ilişkin madddeler bazında görüş ve öne-
rilerin iletilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda, konu 
sektörle paylaşılmıştır. Üye firmalarımızdan alınan 
görüş formları, değerlendirme ve öneriler ile Genel 
Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan görüş formu 
TİM’e iletilmiştir. 



2013 YILI AR-GE İLE ÇÖZÜM 
GETİRİLEBİLECEK PROBLEMLERİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK 
ENVANTER ÇALIŞMASI
TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, 
TÜBİTAK’tan alınan bir yazıya atıfta bulunarak, çeşit-
li sektörlerde AR-GE ile çözüm getirilebilecek konu-
ların, geliştirilmesi gereken teknoloji ürünlerinin ve 
yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla 
bir envanter çalışmasının sürdürüldüğü bildirilmiş ve 
AR-GE ile çözülebilecek problemlerin belirlenmesine 
yönelik hazırlanan forma görüş ve önerilerin işlene-
rek TİM’e iletilmesi talep edilmiştir. 
Bu kapsamda, söz konusu envanter çalışması tekstil 
sektöründe faaliyet gösteren AR-GE merkezlerine ve 
üye firmalarımıza duyurularak, ilgili tüm sektörlerin 
katılım ve katkılarının sağlanması temin edilmiştir. 
Söz konusu çalışma kapsamında iletilen konulardan 
öncelikli olanlarının seçilmesi talep edilmiştir. Bu 
kapsmada, Tekstil ve Deri Sektörlerinde Ar-Ge ile çö-
züm getirilebilecek önerilere ilişkin öncelikli görülen 
konular belirlenerek TİM’e iletilmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda TÜBİTAK’ın bir 
yetkilisi ile bir araya gelinerek bir toplantı yapılmış ve 
çalışma son haline getirilmiştir. 

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA 
YUNANİSTAN’DAN PAMUK 
ELYAFI İTHALATINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE 
İLGİLİ YAPILAN BAŞVURU 
Ülkemizde, yerli pamuk üretiminin Türk Sanayici-
sinin ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle, önemli 

miktarda pamuk ithalatı yapılmaktadır. Yunanistan 
ülkemizin en önemli pamuk tedarikçileri arasında 
bulunmaktadır. Bununla beraber, üye firmalarımız 
tarafından Yunanistan’dan yapılan pamuk alımların-
da kalite standartları ve mal bedeli konularında çeşitli 
sorunlarla karşılaşıldığı yönünde bilgi alınmıştır. 
Bu kapsamda 24.01.2013 tarihinde Ekonomi Bakan-
lığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazılarak, 
uluslararası ticarette karşılıklı taahhütlerin yerine 
getirilmesinin önemli olduğu göz önüne alınarak, bu 
sorunun çözümü yönünde, Bakanlıkları tarafından 
Yunanistan yetkili makamları nezdinde çözüme yö-
nelik girişimlerde bulunulması talep edilmiştir. 

PAMUK ELYAFI İTHALATINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE 
İLGİLİ OLARAK TÜRK TEKSTİL 
VE HAZIRGİYİM İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ 
KANLIYLA EURATEX’E YAPILAN 
BAŞVURU 
Yunanistan’dan pamuk elyafı ithalatında karşılaşılan 
sorunlar ile ilgili Türk Tekstil ve Hazırgiyim İhracat-
çıları Birliği Brüksel Temsilciliği tarafından EURATEX 
bünyesinde konu gündeme getirilmiş ve Yunanistan 
yetkili makamları nezdinde çözüme yönelik girişimle-
rin başlatılması talep edilmiştir. 

İTHALATTA GDO ANALİZİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gıda 
ve yem maddelerinin ithalat ve yurtiçi kontrollerin-
de “... Genetik değiştirme teknolojisi uygulanarak 
ticarete konu edilmesi muhtemel Mısır, Soya, Kolza, 
Pamuk, Papatya, Domates, Şeker Pancarı, Çeltik, Pa-
tates ve ürünlerinin dökme olarak taşınmaları halin-
de menşeine bakılmaksızın %100 GDO analizine tabi 
tutulması...” istenmiştir.
Konuyla ilgili olarak, 29.07.2013 tarihli Tekstil Sek-
tör Kurulu’nda değerlendirmelerde bulunulmuş; pa-
muğun, preseli ve balyalanmış haliyle dökme olarak 
değil konteyner içerisinde taşınan bir ürün olduğu, 
ayrıca anılan düzenlemenin gıda ve yem ürünlerinin 
kontrolüne dair bir düzenleme olması nedeniyle, 
yukarıdaki ifadede sektörümüzün ana girdisi duru-
mundaki “pamuk” yerine gıda ve yem ürünü “pamuk 
çekirdeği (yağlık, yemlik veya tohumluk)” olarak yer 
alması gerektiği, böylelikle dökme gıda ve yem ürün-
lerinin GDO analizine ilişkin bu düzenleme konu-
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sundaki olası yanlış anlamaları ve ileriye dönük prob-
lemlerin giderilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, 
söz konusu Bakanlığa bir yazı gönderilerek, pamuk 
ürününün anılan talimat kapsamı dışına çıkartılması 
talep edilmiştir. 

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI 
KONTROL SİSTEMİ 
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi-TAREKS 
kapsamında pamuk, penye telefi ve pamuk linteri 
gibi ürünler Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük ve 
Tebliğ çerçevesinde kontrole tabidir. Konuyla ilgili 
olarak, Birliğimiz üyesi firmalardan ve sektörel ku-
ruluşlardan sözkonusu sistem kapsamında yapılan 
kontrol sürecinde bazı sorunlar yaşandığı tarafımıza 
iletilmiştir. Buna göre, preslenerek balyalanan pamuk 
ürünleri, doğal yapıları gereği sahip oldukları rutubeti 
alıp kaybetme özelliklerinden dolayı, bekledikçe ağır-
lık kaybına veya artışına maruz kaldıklarından, söz 
konusu ürünlerin depolanması/yüklenmesi esnasın-
da yapılan ve ticari ilişkilere konu olan tartım kiloları 
ile bu ürünlere ait pamuk kontrol belgeleri üzerinde 
yer alan kiloları arasında farklar oluşabilmektedir. 
Tekstil Sektör Kurulu’nun 29.07.2013 tarihinde ger-
çekleştirilen toplantısında konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunulmuş, sorunun çözümünü teminen, 
TAREKS sisteminde ihracatçılara ağırlık bakımından 
+/- %3 tolerans tanınması istenmiştir. 

ELEKTRİK FATURALARINDA 
KAYIP KAÇAK ORANI
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği’nin (İTHİB) Ankara 5’inci İdari Mahkemesi’ne 
“kayıp-kaçak elektrik bedelinin faturalara yansıtıl-
masının haksız, hukuksuz ve ilgili kanunun amacına 
aykırı” olduğu yönünde bir dava açmış ve. 3 yıl süren 
dava neticesinde Mahkemenin 19 Eylül’de oy birliği 
ile “kayıp-kaçak bedelinin faturaya yansıtılması” hu-
kuka aykırı bulmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından bu mahkeme kararına 
ilişkin menfi yönde görüş bildirilmiş olup konu tem-
yizdedir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE 
İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu 
maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
açısından yer aldığı tehlike sınıfları 26.12.2012 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile belirle-
nerek yürürlüğe girmiştir. Önceki tebliğ ile tehlikeli 
sınıfta yer alan tekstil ürünlerinin bitirilmesi (ağart-
ma, boyama, baskı, apreleme) iş kolu yeni tebliğ ile 
çok tehlikeli sınıfa dahil edilmişti.
13.30 NACE kodu ile tekstil ürünleri bitirme işlemle-
ri alanında faaliyet gösteren firmaların iş süreçleri ve 
taşıdığı riskler incelendiğinde, dünya çapında rekabet 
gücüne sahip olan söz konusu işletmelerin üretim-
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lerini tam otomasyon sistemi ile yapmakta olduğu, 
riskli görülen boyar madde veya kimyasal madde ile 
çalışanların direkt temasının kesinlikle bulunmadı-
ğı ve bu işlemlerden kaynaklanan meslek hastalığı 
vakasının görülmediği belirtilerek Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının ilgili faaliyet alanında tehli-
ke sınıfını tekrar değerlendirmesi talep edilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talebi olumlu 
değerlendirerek yapılan değişiklikle 13.30 NACE ko-
du ile faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıflarını 
“tehlikeli” olarak belirlemiştir.

NUMUNE GÖNDERİMİNDE 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Tekstil sektörünün öncelikli sorunları arasında yer 
alan numune gönderimi hususundaki bürokratik zor-
luklara ilişkin olarak İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Tamer Pala ve Genel Sekreter İ.Cumhur İşbırak-
maz tarafından 7 Ocak 2013 tarihlerinde Ankara’da 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez Binasında 
Müsteşar Ziya Altunyaldız’a bir ziyaret gerçekleştiril-
miştir. Söz konusu toplantıda ihracatçılarımızın karşı 
karşıya kaldıkları zorluklar ve konuya ilişkin olarak 
çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Anılan toplantıda 
Bakanlık tarafından konunun çözümüne ilişkin en 
üst düzeyde yürütülen çalışmalar dile getirilerek yeni 
bir mevzuat hazırlığı içerisinde olunduğu ifade edil-
miştir. Numune ithalatında karşı karşıya kalınan so-
runların sadece ihracatçılarımız açısından değil, İtal-
yan sektörel kuruluşu Sistema Moda Italia (SMI) ve 
AB Tekstil ve Konfeksiyon Üst Kuruluşu (EURATEX) 
tarafından da yakından takip edildiğinin ve sürekli 

gündeme getirildiğinin ifade edildiği toplantı ertesin-
de konuya ilişkin gelişmeler hakkında bilgi akışının 
sağlanmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 17.01.2013 tarihli 
yazı ile resmi başvuru yapılmıştır.

FİNANSAL KİRALAMA 
YOLUYLA YAPILAN MAKİNA VE 
AKSAMLARIN ALIMLARINDA 
UYGULANAN KDV ORANLARI
27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma 
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda 
Değişiklik yapılması Hakkında Karar” kapsamında 
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin belge kap-
samındaki bazı makina ve cihazların finansal kirala-
ma yoluyla alımları, 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 
sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları-
nın Tespitine İlişkin Karar”ın eki I sayılı listeye dahil 
edilerek % 1 oranında KDV uygulanması öngörülmüş 
olup, bu liste haricindeki makinaların finansal kira-
lama ile alımlarında mevcut KDV oranlarının devam 
ettirileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, yukarıda 
sözü edilen liste incelendiğinde KDV oranı %1’e indi-
rilen finansal kiralama yoluyla alımı gerçekleştirilecek 
makina ve cihazların içinde sektörümüzün temel 
faaliyetleri arasında yer alan eğirme, dokuma ve örme 
imalatına yönelik makina, aksam ve parçalarının yer 
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almadığı ve bu makinalarda % 8 ve % 18 oranlarında 
değişen mevcut KDV oranlarının geçerli olduğu an-
laşılmaktadır. Tekstil sektörümüzün ileriye yönelik 
ihracat hedeflerine ulaşabilmesini teminen üretim 
altyapısının iyileştirilmesi, sektör firmalarının daha 
nitelikli üretim yapabilmeleri için makine teçhizat 
parklarının güçlendirilmesi ve makine teçhizat satın 
alımlarının teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla 
finansal kiralama yoluyla makina alımlarında KDV 
oranının %1’e çekilmesi büyük önem taşımakta olup, 
sektörümüzün temel üretim aşamalarında kullanılan 
makina ve aksamının da finansal kiralamada % 1 
oranında KDV uygulanacak I sayılı liste kapsamına 
alınması talebi 15.03.2013 tarihli yazı ile Türkiye İh-
racatçılar Meclisi’ne yapılmıştır.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN 
KOLAYLAŞTIRILMASI 
KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER
Ülkemizin en önemli ihracat sektörlerinden bir tane-
si olan Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe ihracat 
ve ithalatta mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan 
çeşitli sebeplerle ihracatçılarımızın mağduriyetine ne-
den olan bir çok husus bulunmaktadır. Bu kapsamda 
bahse konu hususların çözüme kavuşturulmasını te-
minen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakan-
lığı ve TİM’in de aralarında bulunduğu bir çok kurum 
ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılmış, sorunlar ve 
çözüm önerileri yazılı ve şifahi olarak muhattaplarına 
iletilmiş, ilgili mevuzata ilişkin görüşler bildirilmiş, 
bu kapsamda düzenlenmiş toplantı ve seminerlere 
katılım sağlanmıştır.

Bu bağlamda,
- 29 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavir-
leri Derneği’nin 6455 Sayılı Kanunla Gümrük Kanu-
nunda Yapılan Değişikliklerin Dış Ticaret İşlemlerine 
Etkileri ve Çözüm Önerileri Konulu Panele katılım 
sağlanmış, 
- 13 Kasım 2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan üst düzey bürokratların katılımıyla 
düzenlenen Gümrüklerde Son Gelişmeler Beklenti ve 
Talepler Paneli”ne katılım sağlanmış, 
- 19 Kasım 2013 tarihinde İTKİB toplantı salonların-
da çeşitli firma temsilcilerinin ve gümrük müşavirle-
rinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş, Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Taslağı’nın 
sektör açısından getiri ve götürüleri tartışılmıştır. 

KEK RAPORLARI
Ekonomi Bakanlığı’’nın ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin talepleri doğrultusunda ülkelerarası Kar-
ma Ekonomik Komisyon toplantılarının yanı sıra, çe-
şitli ülkelere yönelik olarak düzenlenen ticaret heyeti 
hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere 2013 yılın-
da çeşitli bilgi notları hazırlanmıştır. Söz konusu bilgi 
notlarında, adı geçen ülkeye İTKİB vasıtasıyla gerçek-
leştirilen tekstil, konfeksiyon, deri ve halı ihracatının 
genel seyri ile ilgili ülkeye ihracatta karşılaşılan güm-
rük, lojistik ve diğer teknik seviyede sorunların yanı 
sıra pazar konusunda sektör görüşleri de yer almıştır. 
Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Danimar-
ka, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Polon-
ya, Yunanistan gibi AB ülkeleri, Libya, Tunus, Mısır, 
Fas, Cezayir, Gana, Togo gibi Afrika ülkeleri, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
İsrail, Ürdün gibi Ortadoğu ülkeleri, Güney Amerika 
ülkelerinden Küba, Kolombiya, Brezilya, Uzakdoğu 
ülkelerinden Japonya, Çin, Vietnam gibi ülkelere, 
ayrıca Rusya Federasyonu, Moğolistan ve Belarus gibi 
farlı ülkelere yönelik olarak hazırlanan raporlar, Eko-
nomi Bakanlığı’na ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne 
(TİM) iletilerek üst düzey çalışmalara katkı sağlan-
mıştır.
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İTKİB İNTERNET SİTESİ İHRACAT 
VE İTHALAT BÖLÜMLERİNİN 
GÜNCELLENMESİ
Genel Sekreterliğimiz internet sitesinde ihracat başlığının 
altında ülkemiz tekstil, hazır giyim, deri ve halı ürünle-
rine yönelik olarak diğer ülkelerce uygulanan korunma 
önlemleri, anti damping vergileri, ülkemizce imzalanan 
serbest ticaret anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı ola-
rak gümrük vergilerinin yürürlükten kalkma takvimleri, 
GSP kapsamında ihracat olanakları, ayrıca ithalat başlığı 
altında anti damping ve telafi edici vergi gibi ülkemizce 
uygulanan korunma önlemleri, azo boyarlar ve kayıt gibi 
ithalat tebliğleri mevzuatta oluşan değişikliklere paralel 
bir şekilde düzenli olarak güncellenmektedir.

DIŞ TALEPLER
İTKİB Genel Sekreterliği’nin iştigal sahasındaki teks-
til, konfeksiyon, deri ve halı konusunda Türkiye’den 
ithalat yapmak üzere Genel Sekreterliğe başvuran 
yabancı firmaların talepleri Ar-Ge ve Mevzuat Şu-
besi tarafından cevaplandırılmakta, bu firmaların 
ilgilendikleri malları Türkiye’den temin edebilmeleri 
için uygun Türk ihracatçıların adres, telefon, faks ve 
e-posta bilgileri kendilerine gönderilmektedir. Yurt-
dışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz vasıtasıyla gelen 
ithalat taleplerine aynı şekilde uygun ihracatçılar bu-
lunarak cevaplandırılmakta ve azami ölçüde ikili tica-
ri ilişki kurulmasına yardımcı olunmaktadır. 2013 yılı 

süresince Genel Sekreterliğimizin Ar-Ge ve Mevzuat 
Şubesi’ne, bir kısmı doğrudan yabancı firmalardan bir 
kısmı ise Müşavirliklerimizden olmak üzere 120’nin 
üzerinde dış talep başvurusu olmuştur. Bu başvuru-
ların hepsine liste gönderilmiş, bir kısmı da internet 
sayfasında yayınlanarak üyelere duyurulmuştur. 
 
MAKİNA BORSASI 2013
Bilindiği üzere, ülkemizde 1990’lı yıllarda yapılan yük-
sek miktardaki yatırımlar sonucunda tekstil sektöründe 
önemli ölçüde makina kapasitesi oluşmuştur. Bununla 
beraber, içinde bulunulan ekonomik konjüktürün de 
etkisi ile mevcut tekstil makinalarının bir kısmı atıl 
hale gelmiştir. Ancak, yapılan istatistik çalışmalarda da 
tesbit edildiği üzere sektörde yatırımlar halen devam 
etmektedir. Bu itibarla, Üyelerden gelen talepler doğ-
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rultusunda, İTHİB – İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu kararı üzerine, 
sektörde faaliyette bulunan firmaların tekstil maki-
naları alanında mevcut alım ve satım taleplerini aynı 
platformda buluşturarak, tekstil makinaları arz-talep 
dengesinin sektörün kendi dinamikleriyle sağlanmasını 
hedefleyerek www.tekstilmakinaborsasi.com İTKİB 
kontrolünde bir web sitesi hazırlanmıştı. 2009 yılının 
son aylarında kullanıma açılan siteye 2013 yılı sonunda 
kayıtlı kullanıcı sayısı 800’ü aşmış durumdadır. Ayrıca, 
2013 yılında 8 kullanıcı, 20 kullanıcıya 35 adet makina 
satın alma talebi göndermiş bulunmaktadır. 

MESLEK YETERLİLİK 
STANDARTLARI
TİM-Türkiye İhracatçılar Birliği’nin başvurusu üze-
rine, TİM tarafından hazırlanan Lojistik Gümrük 
Sorumlusu (Seviye 3), Lojistik Operasyon Sorumlusu 
(Seviye 5) ve Lojistik Operasyon Yöneticisi (Seviye 6) 
meslek elemanlarının standardına ait taslak çalışma-
ları ile ilgili mesleklerine ilişkin taslak meslek stan-
dartları hakkında görüş oluşturulmak üzere gerekli 
çalışmalar yapılmıştır. 

STANDART TASLAKLARI 
OLUŞTURMADA DESTEK
2013 Yılında Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen talep 
doğrultusunda 7 adet TSE Standardı hakkında Yö-

netim Kurulu üyeleri, İTA ve Ekoteks Laboratuarına 
başvurularak görüş hazırlanıp ilgili kuruma gönderil-
miştir. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü’nden gelen 
talep doğrultusunda Uluslararası ve Avrupa Birliği 
standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı 
üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların revizyon, 
tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edil-
mesini sağlamak amacıyla 38 Adet TSE Standartları 
hakkında Yönetim Kurulu üyeleri, İTA ve Ekoteks 
Laboratuarı yetkilileri ile üye firmalarımızdan görüş 
alınarak ilgili kuruma iletilmiştir. 

GÜNLÜK HABER BÜLTENİ
Resmi Gazete, TC Merkez Bankası Döviz Kurları, İT-
KİB Bülten ve yurtiçindeki çeşitli yayın organlarında 
yer alan ekonomi ve sektör haberleriyle köşe yazıla-
rından derlenerek oluşturulan Günlük Haber Bülteni, 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne e-posta aracılığıyla günlük 
olarak gönderilmekte, buna ilaveten İTKİB İnternet 
Sitesi’nde yayımlanmaktadır.

GÜNLÜK İHRACAT VERİLERİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden günlük, aylık ve 
yıllık bazda alınan ihracat rakamları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne e-posta aracılığıyla günlük olarak gönde-
rilmekte, buna ilaveten İTKİB İnternet Sitesi’nde 
yayımlanmaktadır.
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İTKİB İTA EĞİTİM 
ARAŞTIRMA VE 
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. 
FAALİYETLERİ
Moda ve Tekstil Kümesi Projesi çerçevesinde, Proje 
ile satın alınan ve sektörün hizmetine sunulan ortak 
kullanım ekipmanı ile KOBİ’lere bir teknopark gibi 
üretim ve laboratuvar hizmeti vermek, teknoloji ve 
inovasyon konularında önderlik etmek hedefiyle ku-
rulan İTA-İstanbul Tekstil Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nin yönetimi amacıyla İTKİB İTA Eğitim 
Araştırma ve Danışmanlık Ltd.Şti. faaliyetlerine 
20.07.2010 tarihi itibariyle başlamıştır.

2013 YILINDA YAPILAN 
SEKTÖREL EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2013 yılında Uygulamalı Teknik Eğitimler, Kısa Kurs-
lar ve Bilgilendirme Seminerleri’ne devam eden İTA, 

TMO – Tekstil Mühendisleri Odası ile imzaladığı pro-
tokol ile ilk kez makina başında uygulamalı Sertifikalı 
Eğitimler yapmaya başlamış olup, söz konusu eğitim-
ler aşağıda yeralmaktadır.;
• Organik Tekstil ve Sertifikasyon Süreci (Control 
Union Gözetim ve Belgelendirme Şirketi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi)
• Kaplamalı Teknik Tekstil Ürünleri Eğitimi (Tanatex 
ve Spot Tekstil )
• İSTKA projesi kapsamında Sertifikalı Dijital Tekstil 
Baskısı, Desen Baskısı ve Varyant Eğitimi (Mimar Si-
nan Üniversitesi-Natura Tekstil)
• İSTKA Projesi Kapsamında Sertifikalı Makina Ba-
şında Uygulamalı Kaplama ve Laminasyon Eğitimi 
(SM Danışmanlık)
• İSTKA Projesi Kapsamında Sertifikalı Makina Ba-
şında Nonwoven Eğitimi (Erciyes Üniversitesi-Mar-
mara Üniversitesi-İTA)
24.04.2013–14.06.2013/07.11.2013-13.11.2013 
tarihleri arasında gerçekleşen Tekstil Mühendisleri 
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Odası işbirliği ile başlatılan ilk Sertifikalı eğitimde, 
8’er günlük eğitimlerin sonunda geleceğin baskı 
metodu olan ve yetişmiş elemanın çok az olduğu 
bir alanda, İTA bünyesindeki dijital baskı makinası 
ve bilgisayarlar kullanılarak, Dijital Tekstil Baskısı, 
Desen Tasarımı ve Varyant ve Tasarım photoshop 
dersi sanayide bu konuda deneyimli uzman ve Mimar 
Sinan Üniversitesinden bir öğretim görevlisi tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Dijital Tekstil Baskısı için ön 
hazırlıklardan ve makine kullanımından bahsedilen 
eğitimde, tasarıma yönelik photoshop eğitimi de ve-
rilmiştir. Eğitimlerin sonunda toplam 47 kişiye serti-
fika verilmiştir.

İTA-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ 
2B Funtex Projesi ortağı olan İstanbul Teknik Üni-
versitesi Tekstil Tekonolojileri ve Tasarımı Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği Bölümü ve İTA işbirliğinde 
2013 yılı Nisan ayı sonunda Uluslararası Fonksiyonel 
Tekstil Sempozyumu düzenlenmiştir. Tüyap Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen Teknik Tekstil Fuarı’nın 
son günü olan 1 Haziran 2013 tarihinde Uluslararası 
Proje Pazarı ve Türkiye’de bir ilk olan teknik tekstil 
ürünlerin show halinde sergilendiği Teknoshow dü-
zenlenmiştir. Sözkonusu organizasyona yoğun katı-
lım olmuş ve 82 adet proje sergilenmiştir.

İTKİB İTA LABORATUVAR 
OLANAKLARI 
İTKİB İTA bünyesinde; 2 adet Fiziksel Test Labora-
tuvarı, 1 adet Kimyasal ve Yaş İşlemler Laboratuvarı 
ve 1 adet Polimer Laboratuvarı olmak üzere 4 adet 
laboratuvar bulunmaktadır. MTK projesi kapsamın-
da alınan laboratuvar cihazlarının kurulumu 2010 

yılında tamamlanmış, 2011 yılında cihazlar aktif 
hale getirilmiştir. İTKİB İTA Laboratuvarları; 2011 
yılından itibaren, Su Buharı Geçirgenliği Test Cihazı 
gibi Teknik Tekstiller’e yönelik mevcut ekipmanlar ile 
tekstil sektörü ve üniversitelere test hizmeti vererek, 
Tekstil Sektörü’nün test ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Konvansiyonel bazlı testlerin yapılabilmesinin yanın-
da, İTKİB İTA yerleşkesinde bulunan test cihazları ile 
kaplama-laminasyon ve dokusuz yüzeyler ile üretilen 
teknik malzemelerin spesifik testleri yapılabilmek-
tedir. Ayrıca; Kaplama-Laminasyon, Nonwoven ve 
Extruder Pilot Üretim Hatları’nda gerçekleştirilen 
Ar&Ge çalışmalarının testlerine anında geri dönüş 
vermektedir.
İTA, 18 Ocak 2013 tarihinde 8 metottan akredite 
olmuştur. 2014 yılında ise; kapsam genişletilerek, ak-
redite olunan test metodu sayısı artırılacaktır. 
2012 yılında Tekstil ve Hazır Giyim sektöründen ve 
üniversitelerden toplam 19 kuruluş İTKİB İTA La-
boratuvar hizmetlerinden yararlanarak 53 adet test 
yaptırmışken, 2013 yılı sonunda 45 kuruluşa 610 
test yapılmıştır.
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI

SEKTÖREL EĞİTİM PROGRAMLARI
Sürekli güncellenen ve geliştirilen sektörel kısa süreli 
ve genel katılıma açık eğitimler, küçük-orta-büyük 
kapasiteli firmaların/işletmelerin tüm disiplinlerine 
hitap edecek kurumsal veya kişisel gelişimi amaçla-
maktadır.
Sektörümüzün duayenleri, alanında uzman danış-
manları, sektörün çeşitli katmanlarındaki yöneti-
cilerin yanı sıra üniversite öğretim üyeleri ve yerli/
yabancı sektör ile ilgili uzmanlardan oluşan geniş 
bir eğitimci kadrosuyla, işgücü potansiyelini ve işlet-
melerimizi bilgi toplumunun gerektirdiği değişime, 
teknolojik gelişmelere ve küresel rekabete hazırla-
maktadır.
Bu programlara çeşitli işletmelerden farklı birikimler-
le katılanlar, bir yandan uygulamalı eğitim ortamında 
kendilerini geliştirip bilgilerini tazelerken, öte yan-
dan sektörün değişik kurumlarından gelen katılım-
cılarla beraber olma ve bilgi alışverişinde bulunma 
olanağını da bulmaktadırlar.
2013 yılı içinde gerçekleşen seminerlerimiz 8 temel 
başlık altında kurgulanmıştır.
• Kurumsal - Yönetsel - Kişisel Gelişim Programları
• Dış Ticaret Yönetimi ve Operasyonel Gelişim Programları
• Pazarlama – Satış – Müşteri ilişkileri Gelişim Prog-
ramları
• Finans - Muhasebe Yönetimi ve Uygulamaları Geli-
şim Programları
• Lojistik – Satınalma Yönetimi Gelişim Programları
• Teknik Yetkinlik Gelişim Programları
• İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişim Programları
• Trend eğitimleri

DIŞ TİCARET PROGRAMLARI
Firmaların ithalat-ihracat birimlerinde her düzeyde 
çalışan personel konuları ile ilgili eğitim alıp; uygu-
lamalar ile bilgilerini pekiştirmek, gerek mevzuat, 
gerekse mevzuata ilişkin değişiklikleri irdeleyen 
uygulama esaslarını takip ederek, bilgi eksikliğinin 
sebep olduğu maliyetlerin önüne geçmek amacı ile 
gerçekleştirilen, eğitmenlerin tecrübeleri ile zengin-
leştirilmiş, sektöre zaman kazandırıcıp doğru bilgileri 
püf noktaları ile aktarmayı hedefleyen etkinliklerdir.
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden bazıları;
• Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
• Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

• İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları
• İthalat İşlemleri, Mevzuat ve Uygulamaları
• Dış Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri

FİNANS - MUHASEBE 
YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 
PROGRAMLARI
Bilginin yönetildiği bir dünyada günümüz muhasebe 
alanında, bilgiyi üretmenin yanı sıra bilgiyi yönetme 
ve analiz etme becerisine sahip kişiler bulunması zo-
runluluğundan yola çıkılarak planlanmış eğitimlerdir. 
Nihai olarak sektörümüzde muhasebe alanında her 
düzeyde çalışana yönelik, bilginin analiz edilmesi ve 
yönetilmesi, zihinsel, sosyal ve ekonomik becerinin 
kazandırılarak işletmelerin bu alandaki iş verimlili-
ğinin artırılması hedeflenmektedir. Finans boyutu 
ile işletmelerimizin sahip, yönetici ve konu ile ilgili 
sorumlularına, ekonomik gelişmelere göre hareket 
becerisini ve finans yönetiminin temel noktalarını 
aktaran bilgilendirmeye yönelik toplantılarda, vergi, 
hukuk, maliyet indirimleri, iş yasaları gibi güncel ko-
nular da aktarılmaktadır. 
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden bazıları;
• Her Yönüyle E-Fatura E-Defter Uygulamaları
• İşletmeler İçin Temel Finans Yönetimi Uygulamaları
• İşletmeler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri

TEKNİK YETKİNLİK GELİŞİM 
PROGRAMLARI
Üretimin her kademesinde çalışan personelin ve sek-
törde çalışmaya aday yeni mezunların güncel bilgiler 
ile donatılmaları, uygulama becerilerinin artırılması, 
çeşitli işletmelerden farklı birikimlerle katılımın 
sağlanarak bu bilgilerin paylaşılması ve iş bilgisinin 
yenilenerek, kaliteli ve tam zamanında üretimin 
sağlanması amacıyla detaylı teknik eğitimler gerçek-
leştirilmiştir.



İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 63

Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden bazıları;
İplik Cinsi, Numara Tespit, Dokuma Kumaş Gramaj 
ve Maliyet Hesapları
İplik Cinsi, Numara Tespit, Örme Kumaş Gramaj ve 
Maliyet Hesapları
Yuvarlak Örme Teknolojisi 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
PROGRAMLARI
• İnsan Kaynakları Planlaması
• İş görüşmelerinde Etkin Mülakat
• İşletmelerde Verimliliği ölçen İk Metrikleri
• Üst düzey Yönetici Asistanlığı

KURUMSAL-YÖNETSEL-KİŞİSEL 
GELİŞİM PROGRAMLARI
Firmalarımızın her birim ve alanda hizmet üreten 
çalışanlarına, yöneticilerine ve firma sahiplerine, mo-
dern iş dünyasında firmaların net ve ölçülebilir de-
ğerlerle yönetilmesini sağlayan unsurların, ilgili tüm 
katılımcılara aktarmayı hedefleyen bu alanda birçok 
etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Kurum yapısına uygun kariyer, ücret, firma içi ile-
tişim sistemlerinin nasıl sağlanabileceğini, yönetim 
ve insan kaynakları fonksiyonlarının kapsadığı alan, 
yönetim becerilerinin geliştirilerek motivasyonu 
arttırma yolları gibi konularla çalışanın gelişiminin 
kurumun gelişiminden bağımsız olamayacağını vur-
gulayan eğitimlerdir.
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden bazıları;
• İletişim Becerileri
• Sunum Becerileri
• Zaman Yönetimi 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
• Etkili Mülakat Teknikleri
• Stratejik Satınalma 
• Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik 
• Duygusal Zeka ve Stres Yönetimi 

PAZARLAMA – SATIŞ – 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ GELİŞİM 
PROGRAMLARI
Yoğun rekabet ortamında üretim faaliyetini devam 
ettiren firmalarımızın ilgili birim çalışanlarına yö-
nelik olarak, rekabet avantajını maksimum düzeye 
çıkarmaya, pazar payını, satışları ve karı arttırmaya, 
değişim zorluklarının üstesinden gelmeye, müşteri 
bağlılığını arttırmaya yönelik gerçekleştirilmiş semi-
nerlerlerdir.
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden bazıları;
• Müşteri Odaklı Pazarlama ve İleri Satış Teknikleri 
• Mağazacılıkta Hizmet, Satış ve İletişim Becerileri
• Satışta Profesyonellik ve Satış Becerileri Geliştirme 
Teknikleri
• Müşteri İlişkilerinde Yeni Trendler 
• Stratejik Satış Yönetimi ve İleri Satış Teknikleri

LOJİSTİK – SATINALMA YÖNETİMİ 
PROGRAMLARI
Tedarik-Satınalma ve Operasyonel Satınalma Sözleş-
me Yönetimi
Tedarik Zinciri ve Lolistik Yönetimi
Tedarikçi İlişkilerinin Geliştirilmesi Tedarikçi İlişki-
sinden Stratejik İş Ortaklığına Dönüşüm
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HEDEF DERGİSİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Ge-
nel Sekreterliği’nin Aylık Yayın Organı olan İTKİB HE-
DEF DERGİSİ Ocak 1988 yılından bu güne dek yayın-
lanmakta olup, Aralık 2013’de 239. sayısı basılmıştır. 
Genel Sekreterliğe bağlı Hazırgiyim, Tekstil, Deri ve Ha-
lı sektörleri olmak üzere 4 Birliğin;
Yıllık ihracatı 25 bin $ üzerinde olan İhracatçı Üye Fir-
maların yanısıra, 
• Resmi kurumlar, 
• Belediye Başkanlıkları, 
• Konsolosluklar, 
• Ticaret Ataşelikler, 
• Kent Protokolü, 
• Dernek ve Vakıflar,
• Üniversitelerin ilgili Fakülteleri, 
• Akademisyenler, 
• İlgili Meslek Okulları, 
• Basın Mensupları 
gibi ilgili birçok noktaya ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Sektörlerimizin iç ve dış piyasaya yönelik makro politi-
kalarını üreterek uygulamaya önderlik yapmak, ihracat-
çıların üretim, satış-pazarlama, moda-marka, eğitim ko-
nularında sorunlarına eğilmek, sektörel kuruluşlar-res-
mi kurumlarla temaslar kurarak gündemdeki konuları 
irdelemek, ulusal ve uluslararası sektörle ilgili istatistiki 
bilgi iletişimini sağlamak, sektörün her alanda gözü-
kulağı olan bir iletişim aracı olarak, aylık sektörel yayın 
organı olma işlevini üstlenmek HEDEF DERGİSİ’nin 
temel amacıdır. HEDEF DERGİSİ ayrıca ihracatçı üye-
lere, sektörle ilgili detaylı bilgiler sunmak üzere üyeler 
tarafından talep edilen eklerle zenginleştirilmiştir. 2013 
yılında, İTHİB tarafından, İplik ve Kumaş ekleri hazır-
lattırılarak üyelere sunulmuştur.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ 
VE EĞİTİM KONUSUNDAKİ 
FAALİYETLER

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
ULUSAL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 
ÖĞRENCİ KONGRESİ 
(3-5 Mayıs 2013)
3-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul Aydın 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği öğrencileri ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne 
Birliğimizce destek sağlanmıştır. Sözkonusu Kongre’ye 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle katılmıştır. 

TÜDEP - HEDEF 2023, BÖLGESEL 
İHRACAT ZİRVELERİ / TEKİRDAĞ 
İHRACAT ZİRVESİ 
(4 Nisan 2013)
Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Platformu Der-
neği-TÜDEP organizasyonunda Hedef 2023, Bölgesel 
İhracat Zirveleri kapsamında “Tekirdağ İhracat Zirvesi” 
4 Nisan 2013 tarihinde Tekirdağ’da Namık Kemal Üni-
versitesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, TİM, TSE, Türk Eximbank, KOSGEB, 
Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliği ile yapılan zirvede İTHİB Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Gülle tarafından “Tekstil Sektörü 
2023 Gelişim Vizyonu - Tekstil Sanayiinin İhracat Per-
formansı - Ar-Ge ve İnovasyon – Teknik Tekstiller ve 
Kobi’lerin Rekabet Gücü” başlıklı bir sunum yapılmıştır. 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle tarafından 
tekstil sektörü ile ilgili yapılan sunumda Türk tekstil ve 
konfeksiyon sanayiinin güncel durumu, tekstil sana-
yiinin yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam 
ettiği ve üretim kapasitesinde dünya lideri ve ihracatta 
öncü bir sektör olduğu güncel veriler ile ortaya konmuş; 
1980’den günümüze ihracatın gelişimi, en fazla ihrac 
edilen ürünler, en fazla ihracat yapılan ülkeler ve Dünya 
tekstil ve konfeksiyon ticaretinde Türkiye’nin yeri yine 
güncel veriler ışığında irdelenmiştir. Sunumda dünya 
ekonomilerinde meydana gelen gelişmeler, uluslararası 
rekabetçilikte öne çıkan faktörler, dünya teknik tekstil 
pazarı ile bu konuda Türkiye’deki potansiyel, ihracat 
verileri, üniversite sanayi işbirliğinin önemi ile 2023 yılı 
hedefleri üzerinde durulan diğer konular olmuştur.
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ULUSLARARASI İSTANBUL
TEKSTİL KONGRESİ
(30 Mayıs - 1 Haziran 2013)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, İTKİB-
İTA Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Şirketi ile iş-
birliği yapılarak organize edilen Uluslararası İstanbul 
Tekstil Kongresi, Yenilikçi ve Fonksiyonel Tekstiller 
teması ile 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında 
düzenlendi. Kongrede İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
tarafından bir konuşma yapılmıştır. 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, tekstil 
sektörünün, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleriy-
le birlikte önemli bir gelişme sürecinden geçtiğini 
ve Türkiye ekonomisine büyük katkıları olduğunu 
belirttiği konuşmasında, dünya çapında etkili olan 
Türk tekstil sektörünün teknolojik gelişme ile katma 
değeri yüksek yenilikçi ürünler üretebilen bir sektör 
haline dönüştüğünü ifade etmiştir.  

YENİLİKÇİ VE FONKSİYONEL 
TEKSTİLLER PROJE PAZARI VE 
TEKNOSHOW’U
(1 Haziran 2013)

Uluslararası İstanbul Tekstil Kongresi ile eş zamanlı 
olarak, İTKİB-İTA Eğitim Araştırma ve Danışmanlık 
Şirketi tarafından organize edilen Yenilikçi ve Fonksi-
yonel Tekstiller Proje Pazarı ve Teknoshow programı-
nın açılış konuşması İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle tarafından yapılmıştır. 
İsmail Gülle, özellikle teknik tekstil alanında 2013 
yılı içinde gerçekleştirilmiş olan önemli etkinliklerden 
biri olan bu etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, 
Türkiye’de tekstil sektörünün önemi ve gelişmişlik 
düzeyi, teknik tekstil alanında dünyanın önde gelen 
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ülkelerinden biri olma hedefine doğru atılan önemli 
adımlar ve yatırımlar ile üniversite-sanayi-arge mer-
kezi işbirliği hakkında bilgi vermiştir. 

ULUSLARARASI TEKSTİL ZİRVESİ
(21 -22-23 Kasım 2013)
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 
işbirliğiyle Kahramanmaraş’ta ‘Uluslararası Tekstil 
Zirvesi’ gerçekleştirilmiştir. Zirveye yerli ve yabancı 
birçok iş adamı katılmıştır. Zirve kapsamında bir 
araya gelen sektör temsilcileri, tekstilde pazarlama, 
üretim, teknoloji ve enerji konularında bilgi alış veri-
şinde bulunmuş olup söz konusu sempozyumun ilk 
gününde Doç Dr. Yasemin Korkmaz’ın modaratör-
lüğünde gerçekleşen “Tekstille Yön Verenler” konulu 
oturuma konuşmacı olarak İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle katılmıştır. İTHİB Başkanı, konuşmasında 
Türkiye ve dünyada tekstil sektörünün gelişimini 
anlatarak halihazırda Türkiye’de geldiği yer hakkında 
bilgi vermiştir. 

OKAN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK 
DERSİ PROGRAMI- İSTANBUL   
(18 Aralık 2013)
Okan Üniversitesi tarafından 2013-2014 dönemi 
kapsamında verilen ve Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğren-
cilerinin zorunlu olarak, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi öğrencilerinin ise seçimlik olarak aldığı 
“girişimcilik” ders programının 18 Aralık 2013 tarihli 
dersine İTHİB Başkanı İsmail Gülle konuşmacı olarak 
davet edilmiş ve konuyla ilgili deneyimlerinin öğren-
cilere aktarılması talep edilmiştir. 
Yaklaşık 350 öğrencinin iştirak ettiği ve Üniversite-
nin Mevlana Konferans Salonu’nda yapılan derste, 
İsmail Gülle, girişimciliğin ve girişimcinin tanımı, 
girişimcilik ve üretim arasındaki ilişki, girişimcilikte 
başarı faktörleri, girişimciliğin tekstil sektöründeki 
gelişimi ve tekstil sektöründeki rekabetçiliğin giri-
şimci açısından nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında 
bilgi veren bir sunum ve konuşma gerçekleştirmiştir. 
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TEBLİĞ DESTEĞİN AMACI YETKİLİ KURULUŞ/ 
BAŞVURU MERCİİ

DESTEKTEN YARARLANLAR TEMEL DESTEK 
ORANI

DESTEK KAPSAMI

Yurt Dışı Fuar Katı-
lımlarının Desteklen-
mesine İlişkin Tebliğ 
2009/5

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile 
Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici 
/ imalatçı organizasyonlarının yurtdışında 
düzenlenen uluslararası sektörel fuarlara 
bireysel katılımların sağlanması ile Türk 
ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması 
suretiyle ihracatımızın artırılmasıdır.

İhracatçı Birlikleri İmalatçı, Pazarlamacı, Sektörel 
Dış Ticaret Şirketleri(SDŞ), 
Organizatör firmalar, İhracatçı 
Birlikleri

%50 •Organizatör firmaların tanıtım giderleri,                                                      
•Katılımcı firmaların stand kirası, stand 
dekorasyonu , nakliye ve ulaşım giderleri

Yurtdışı Birim, Marka 
ve TanıtımFaaliyetle-
rinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ 
2010/6

Yurtdışı pazarlarda geniş çaplı ve uzun süreli 
tanıtım yapılmasını teminen, gerçekleştirecek 
tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine 
ilişkin giderler ile yurt dışında mal ticaretine 
yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açılan 
veya açılacak olan  birimlere (ofis , mağaza, 
depo) ilişkin giderlerin desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı/ 
İhracatçı Birlikleri

Türkiye’de Sınai ve/veya Ticari, 
faaliyette bulunan şirketler ile 
İşbirliği Kuruluşları

%50 • Kira bedeli
• Reklam harcamaları
• Yurtdışı marka Tescil masrafları

Türk Ürünlerinin Yurt-
dışında Markalaşması, 
Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve 
TURQUALITY®’nin 
Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ 2006/4

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici 
Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı 
amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara 
ilişkin giderlerin, Türkiye’de ticari ve/veya 
sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin 
markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri fa-
aliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin 
TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara 
yurt içinde ve yurt dışında markalaşma süre-
cinde vereceği desteklere ilişkin harcamaların, 
Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına 
yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve 
organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk 
malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi 
için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği 
her türlü harcamaların  desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı/ 
İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri, Üretici/
Dernek, Birlikleri, Türkiye’de 
ticari ve/veya sınai faaliyette 
bulunan şirketler, Türk moda 
tasarımcıları,

%50 • Tanıtım ve reklam harcamaları
• Marka tesciline ilişkin harcamalar 
•Yurt birimlere ilişkin kira gidereleri 
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz 
markalarının yurtdışında tescili ve 
korunmasına ilişkin giderleri
• Ürünlerin kalite belgeleri ile insan can, mal 
emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere 
ilişkin harcamalar 
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı 
ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen 
moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri
• Demirbaş-dekorasyon giderleri 
• Kira,dekorasyon, hizmet ve komisyon 
harcamaları
• Franchising
• İş Yönetimine ilişkin danışmanlık giderleri

Çevre Maliyetlerinin 
Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğler 97/5 ve 
2006 / 3

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan 
veya tarım ya da yazılım sektörlerinde 
iştigal eden şirketlerin  çevre, kalite ve insan 
sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 
sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş 
kurum ve/veya kuruluşlardan alacakları  kalite, 
çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti 
ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin  
harcamaların desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı / 
İhracatçı Birlikleri

Türkiye’de ticari ve sınai faa-
liyette bulunan veya tarım ya 
da yazılım sektörlerinde iştigal  
eden şirketler, Dış Ticaret Serma-
ye Şirketleri (DTSŞ) Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ)

%50 • ISO 9000 Serisi
• ISO 14000
• CE İşareti
• Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve 
Çevre Belgeleri
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Siste-
mi Belgeleri
• Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme 
İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla 
Laboratuar Analiz Raporların alımında 
yalnız belgelendirme masrafları

Tasarım Desteği Tebliğ 
2008/2

Türkiye’de tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri 
ile Birlikler tasarım  dernekleri-birliklerinin 
gerçekleştirileceği tanıtım, reklam pazarlama, 
istihdam danışmanlık harcamaları ile yurtdı-
şında açacakları birimlere ilişkin  giderlerinin 
desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı /                                                         
İhracatçı Birlikleri

Tasarımcı şirketler, tasarım 
ofisleri ile birlikler, Tasarım –Der-
nek-Birlikleri

%50 • Yurtdışına yönelik reklam, tanıtım, 
pazarlama,
• Yurt dışı birimi. Demirbaş, dekorasyon 
• Kira ve birimlerin kiralanmasına yönelik 
danışmanlık 
• Patent faydalı model ve endüstriyel 
tasarım tescili, markaların yurtdışında tescili 
• İstihdam edilen tasarımcıların maaşı.
• Kurumsal kimlik oluşturulması stratejik 
şirket yapılandırılması kalite kontrol ürün 
ambalajı  vs konusunda danışmanlık  
giderleri

DEVLET YARDIMLARI
11 Ocak 1995 tarih ve 22168 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları 
Kararı kapsamı Tebliğler çerçevesinde Uygulaması İhracatçı 
Birliklerince yürütülmekte olan teşvikleri ve destekleri kap-
samındaki müracaatlar değerlendirilmiş ve;
- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Destek-
lenmesi (Tebliğ No 2009/5)

- Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Destek-
lenmesi (Tebliğ No 2010/6)
- Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (Tebliğ No 97/5 )
- Tasarım Desteği (Tebliğ No 2008/2)
- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi 
ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi (Tebliğ No 2006/4)
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Tebliğleri kapsamında eksiği olmayan dosyalar so-
nuçlandırılarak hakediş miktarları ilgili kurumlara ve 
ihracatçı firmalara bildirilmiştir ve 2013 yılında alınan 
müracaat ve sonuçlandırılan dosya sayılarının dağılımı 
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır

1-YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR 
KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA 
TEBLİĞ (2009/5)  
2013 yılında  Ekonomi Bakanlığı’nca yetkilendirilen 
organizatörlerce  milli katılım gerçekleştirilen ve baş-
vuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan 40 fuar bulun-
makta olup bu fuarlara yaklaşık 932 firmamız katılım 
gerçekleştirmiştir.Ayrıca sektörel nitelikteki ulusla-
rarası fuarlara bireysel olarak katılan 833 firmamız 
destek talebinde bulunmuştur. Birliğimizce sonuçlan-
dırılan başvurularda toplam 23.777.202,00 TL destek 
verilmiştir.

2-YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 
TEBLİĞ (2010/6) 
2013 yılında, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki des-
teklerden faydalanmak üzere 180 Firma toplam 1020 
başvuruda bulunmuştur.
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin  des-
teklenmesi kapsamında 2013 yılında Birliğimizce so-
nuçlandırılan başvurularda toplam 15.134.443,00 TL 
destek verilmiştir. 

4-ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA TEBLİĞ  97/5 VE BU TEBLİĞ’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 98/13 VE 
2006/3 SAYILI TEBLİĞLER 
Çevre maaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında 2013 
yılında Birliğimize 131  başvuru yapılmış olup bu 
başvuruların 80’i sonuçlandırılmış ve  321.865,00 TL 
destek verilmiştir. 

5-TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(2008/2)
2008/2 Tebliğ’e çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tara-
fından destek kapsamına alınan 5 tasarımcı ve 1 tasa-
rımcılar derneği tarafından 2013 yılında 81 başvuru 
yapılmış olup bu başvuruların 61’i sonuçlandırılmış ve  
2.148.588,00 TL.lık destek verilmiştir.

3-TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA 
MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ 
YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALİTY’NİN 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA  TEBLİĞ ( 2006/4) 
Tebliğe lişkin olarak Genel Sekreterliğimiz bünyesinde-
ki Birliklerin iştigal sahaları itibari ile  29 marka Turqu-
ality, 9 marka ise Marka destek programı kapsamında 
desteklenmektedir.
 Destek kapsamına alınan firmalarımızın 2013 yılın-
da  muhtelif destek kalemleri için  otomasyon sistemi 
üzerinden yapılan başvurularının 4796 adeti sonuçlan-
dırılmıştır. Birliğimizce sonuçlandırılan başvurularda 
toplam 35.100.556,13 TL destek verilmiştir.

TEBLİĞ 2012 YILINDA KAPANAN 
DOSYA SAYISI

2013 YILINDA KAPANAN DOSYA 
SAYISI

Yurt Dışında Gerçekleştirilen 
Fuar Katılımlarının Desteklen-
mesine İlişkin Tebliğ 2009/5

1561 1681

TEBLİĞ 2012 YILINDA KAPANAN 
DOSYA SAYISI

2013 YILINDA DESTEKLENEN 
FİRMA SAYISI

Çevre Maliyetlerinin Desteklen-
mesi Hakkında Tebliğ  97/5 ve 
bu Tebliğ’de değişiklik yapılma-
sına dair 98/13 ve 2006/3 sayılı 
Tebliğler

72 80

TEBLİĞ 2012 YILINDA KAPANAN 
DOSYA SAYISI

2013 YILINDA KAPANAN
DOSYA SAYISI

Yurt Dışı, Birim, Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ (2010/6)

834 912

TEBLİĞ 2013 YILI İTİBARİY-
LE DESTEK KAP-
SAMINDA OLAN 
MARKA SAYISI

2012 YILINDA     
KAPANAN
DOSYA SAYISI

2013 YILINDA 
KAPANAN DOSYA 
SAYISI

Türk Ürünlerinin Yurtdışında 
Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve 
Turquality’nin Desteklenmesi 
Hakkında  Tebliğ 2006/4

TURQUALITY®/
MARKA

38  6493 4796

UYGULAMA FAALİYETLERİ
KOORDİNASYON
Ekonomi Bakanlığı adına, Türkiye geneli ihracat işlemlerinin 
takibi, raporlanması, raporların başta Ekonomi Bakanlığı ol-
mak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, Hazır Giyim, 
Tekstil ve Deri sektörlerinde koordinatör Birlik olunması sıfatı 
ile Birlikler arası koordinasyonun sağlanması, Ebirlik.net sis-
teminde bu sektörlere ait mal grupları ile G.T.İ.P.’larının ilave/
değişikliklerinin test edilmesi ve E.Birlik-Net projesine adap-
tasyonunun sağlanması.

GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY İŞLEMLERİ
Merkez şubemiz ve Edirne  irtibat büromuzca ihracat öncesi 
gümrük beyannamesi ve özel fatura onay işlemleri yapılmak-
tadır. 2012 ve 2013 uygulama yılında karşılaştırmalı İTKİB 
Genel Sekreterliği adına merkez şube ve irtibat bürolarımızda 
(Kadıköy irtibat büromuz 30/06/2012,  Edirne irtibat büro-

2012 ADET 2013 ADET Değişim % 2012 $ 2013 $ Değişim %

MERKEZ 29,287 27,802 -5.07 295,275,897 357,893,733 21.21

KADIKÖY İRT. 602 0 -100.00 14,277,374 0 -100.00

EDİRNE İRT. 89 23 -74.16 6,557,314 1,932,642 -70.53

WEB 505,481 531,128 5.07 18,170,986,798 19,555,480,885 7.62

TOPLAM 535,459 558,953 4.39 18,487,097,383 19,915,307,260 7.73

Tablo1
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Ayrıca, 2013 yılında merkez şube ve Edirne irtibat büromuz 
tarafından diğer genel sekreterlikler bünyesinde bulunan 
birlikler adına 2.064 adet gümrük beyannamesi onaylanmış 
olup dökümü gösteren bilgiler Tablo 2 de yer almaktadır.

Diğer genel sekreterliklerin adımıza girdikleri de dahil olmak 
üzere bünyemizdeki birliklere ait Gümrük Beyannamelerinin 
ek’ten miktar ve değer tutarlarının değişimini gösteren dö-
küm Tablo 4 de yer almaktadır.

Türkiye geneli 13 genel sekreterliğin onayladığı toplam 
gümrük beyannamesi sayısı 2.985.854 adettir. Bu miktarın 
559.572 âdetini İTKİB adına onaylanan Gümrük Beyan-
nameleri oluşturmakta olup başka bir deyişle % 18,74 pay 
İTKİB’e aittir. Dökümü Tablo 5 de yer almaktadır.

Diğer genel sekreterliklerin İTKİB adına onayladığı 2013 
yılına ait Gümrük Beyannamesi adet ve değerlerini gösteren 
döküm Tablo 3 de yer almaktadır.

2012 YILI 
MİKTAR

2013 YILI 
MİKTAR

MİKTAR 
DEĞİŞİM %

2012 YILI $ 2013 YILI $ $ DEĞİŞİM %

KONFEKSİYON 1,242,058 1,376,451 10.82 11,825,477,743 12,522,815,738 5.90

TEKSTİL 285,403 311,311 9.08 4,392,406,748 4,684,419,747 6.65

DERİ 136,066 159,972 17.57 1,240,678,448 1,452,047,873 17.04

HALI 17,398 19,158 10.12 394,453,751 490,112,772 24.25

DİĞER 245,975 286,064 16.30 816,910,327 970,093,203 18.75

TOPLAM 1,926,900 2,152,956 11.73 18,669,927,016 20,119,489,332 7.76

GEN.SEKR. MERKEZ EDİRNE TOPLAM

EİB 9 86 95

AKİB 16 158 174

UİB 40 12 52

AİB 4 209 213

GAİB 6 1 7

DENİB 10 0 10

KİB 1 3 4

OAİB 37 188 225

DAİB 22 112 134

İİB 3 613 616

İMMİB 59 471 530

DKİB 4 0 4

TOPLAM 211 1,853 2,064

GEN.SEKR. ADET TOPLAM $

EİB 387 8,373,768

AKİB 2,005 81,372,468

UİB 10 414,965

AİB 142 17,225,005

GAİB 651 33,742,274

DENİB 94 6,029,647

KİB 10 904,037

OAİB 165 3,993,566

DAİB 106 7,183,275

İİB 876 21,452,373

İMMİB 739 17,971,394

DKİB 148 5,519,300

TOPLAM 5,333 204,182,072

GENEL SEKRETERLİK 2012 YILI GB 
ADEDİ

2012 YILI TOPLAM GB 
İÇİNDEKİ GS PAYLARI

2013 YILI
GB ADEDİ

2013 YILI TOPLAM GB 
İÇİNDEKİ GS PAYLARI

İTKİB 543,966 19.65 559,572 18.74

EGE 247,967 8.96 257,876 8.64

AKİB 196,844 7.11 211,097 7.07

UİB 320,118 11.57 348,338 11.67

AİB 61,223 2.21 74,203 2.49

GAİB 125,662 4.54 144,524 4.84

DENİB 49,335 1.78 54,872 1.84

KİB 15,026 0.54 15,010 0.50

OAİB 242,176 8.75 263,296 8.82

DAİB 96,870 3.50 110,631 3.71

İİB 125,638 4.54 134,648 4.51

İMMİB 710,758 25.68 774,565 25.94

DKİB 32,396 1.17 37,222 1.25

TOPLAM 2,767,979 100 2,985,854 100

İTKİB DİĞER GENEL SEKRETERLİK ADINA 
ONAYLANAN GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
ADETLERİ (BÜRO BAZINDA)

DİĞER BİRLİKLERİN İTKİB 
ADINA ONAYLADIĞI GÜMRÜK 
BEYANNAMESİ ADETLERİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL 
SEKRETERLİKLERİ GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
KAYIT RAKAMLARI

BİRLİK BAZINDA GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
EK’İ MİKTAR VE DEĞER DEĞİŞİMİ

muz ise 02/09/2013 tarihinde kapanmıştır) onaylanan güm-
rük beyannamesi dökümünü  gösteren bilgiler Tablo 1 de yer 
almaktadır.

Tablo 2

Tablo 3

Tablo 4

Tablo 5

ŞUBEMİZDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER:
1. Fiili ihracatı müteakip alıcısı tarafından kabul edil-
meyen mallara ilişkin düzeltme talepleri sonuçlandı-
rılarak konuyla ilgili gümrük idarelerine bilgilendirme 
yazısının hazırlanması,
2. Üyelerimizin yazılı müracaatları üzerine çeşitli res-
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BİRLİK 2012 YILI ÜYELİK SAYISI 2013 YILI ÜYELİK SAYISI

İHKİB 1174 1214

İTHİB 493 430

İDMİB 201 189

İHİB 44 58

TOPLAM 1912 1891

E-BİRLİK PROJESİ UYGULAMA İŞLEMLERİ
- Kullanıcı veya beyan sahiplerinin kayıt işlemlerinin 
yapılması,
- E-Birlikten gelen Gümrük Beyannamelerinin bilgileri-
nin kontrol edilmesi,
- Beyan sahiplerinin ofisten bilgi gönderme süreçleri-
nin takip edilmesi,
- Onay masası işlemlerinin takip edilmesi,
- Vekâletnamelerin sisteme kaydının yapılması
- E-birlik web sayfasındaki sorulara cevap verilmesi,
- Gümrükten gelen Gümrük Beyannamelerinin bilgile-
rinin kontrol edilmesi,
- E-Birlik teknik ekibinin koordinasyonu,
- E-Birlik nispi aidat makbuzlarının verilmesi işlemleri,
- Gümrük idareleriyle koordineli Gümrük Beyanname-
leri bilgilerinin analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
işlemleri sürdürülmesi sağlanmaktadır.

İRTİBAT BÜROLARI İLE KOORDİNASYON
Merkez şubemiz ve Edirne irtibat bürosu arasında 
bilgi akışının sağlanması yapılmaktadır. Ayrıca merkez 
şubemiz ve Edirne irtibat bürosu muhtelif zamanlarda 
uygulamada birlikteliğin sağlanması ve üyelerimizin iş-
lemlerini kolaylaştırıcı çözümler bulunmasını teminen 
toplantılar yapılmaktadır.

Tablo 6

İTHALAT KAYIT BELGESİ 
UYGULAMA İŞLEMLERİ
31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı 2’inci mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamala-
rına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/1)” hükümleri gereği, 
Genel Sekreterliğimiz koordinatörlüğünde 7 kayıt mer-
kezinde anılan tebliğin ekinde belirtilen GTİP’ler için 
kayıt belgesi düzenlenmektedir.
Ayrıca, 04/06/2013 tarih ve 28667 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamaları-
na İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)” hükümleri gereği, ko-
ordinatörlüğü Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekre-
terliğince yürütülen 9 kayıt merkezinde anılan tebliğin 
ekinde belirtilen GTİP’ler için kayıt belgesi düzenlenme-
si uygulamasına 04/07/2013 tarihinde başlanmıştır.
Bu çerçevede 2013 yılı içinde koordinatörlüğü Genel 
Sekreterliğimizce ve AKİB Genel Sekreterliğince yürütü-
len uygulamalar için, Tebliğler çerçevesinde öngörülen 
kontrollerin elektronik ortamda yapılabilmesini sağla-
yan ve aynı zamanda ofisten bilgi girişine imkan tanıyan 
bilgisayar programı çerçevesinde işlemler yürütülmüş-
tür. Bu kapsamda toplam 11.676.591.163,16 CIF/USD 
tutarında 155.891 adet ithalat kayıt belgesi düzenlen-
miştir. Düzenlenen kayıt belgelerinin kayıt merkezleri 
bazında dağılımı Tablo 7 da yer almaktadır.

mi kurum ve kuruluşlara verilmek üzere ihracat kayıt 
rakamlarını gösterir rapor ve yazıların hazırlanması,
3. Resmi kurum ve kuruluşların çeşitli konulardaki 
yazılı taleplerine ilişkin düzenlenen cevap yazılarının 
hazırlanması,
4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında 
30.12.2011 tarih ve 28158 (3.mükerrer) sayılı Resmi 
Gazetenin 5 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin 6. 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri çer-
çevesinde talep eden firmalara Performans ve Güveni-
lirlik belgesi hazırlanması,
5. 2013 yılı gümrüklerden ve birliklerden gelen ihracat 
fiyat tespit işlemlerine ilişkin 8 adet dosyaya, yazı ve 
istatistiki rakam olarak cevap verilmiştir.

YAZIŞMALAR
Genel Sekreterliğimize ve/veya Birliklerimize yapılan 
yazılı başvurulara istinaden ve yukarıda belirtilen iş ve 
işlemler çerçevesinde şubemizce 1.515 adet başvuruya 
yazılı cevap verilmiştir. 

ÜYELİK İŞLEMLERİ
Şubemizde 2013 uygulama yılında toplam 1.891 adet 
firma birliklerimize üye yapılmıştır. Şubemizde Genel 
Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan dört birliğin (Kon-
feksiyon, Tekstil, Deri ve Halı) yanı sıra diğer Genel 
Sekreterlikler bünyesinde bulunan birlikler adına da 
üyelik işlemleri yapılmaktadır. Şubemizde üye yapma 
işlemlerinin yanı sıra üyelerimize ait borçların tahsili 
ve üye bilgilerinin güncelleştirilmesi yapılmaktadır. Fir-
malarımızın birliklere üye olduğuna dair çeşitli kurum/
kuruluşlara ibraz edilmek üzere yazı verilmektedir.
Birliklerimize üye firmalara mevzuat gereği senelik ai-
datlarının ödenmesine ilişkin hatırlatmalar, kurumsal 
web sayfamız aracılığı ile ayrıca elektronik posta ve 
mektup yolu ile yapılmıştır.
Birliklerimize yapılan üyelik işlemlerinin dağılımı Tablo 
6 de yer almaktadır.
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Tebliğ hükümleri gereği yükümlülüklerini yerine ge-
tirmeyen 21 firma internette ilan edilmiş, 10 firma 
ise yazılı ve görsel basında ilan vermek suretiyle yü-
kümlülüklerini yerine getirmiştir.

DAHİLDE İŞLEME
Hazır giyim, tekstil, deri ve halı Birlikleri toplamında 
2013 yılında, DİR Otomasyon Sisteminde 126 adet 
firmanın bilgisayar ortamında ilk tanımlaması yapıl-
mış, tanımlanması yapılan firmaların bilgileri 6.145 
defa güncellenmiş, 908 adet yeni belge, 547 adet 
revize, 10 adet zayi nüshası basımı yapılmış, 272 
adet satır kodu değişikliği yazısı ve 4.724 adet çeşitli 
kurum/kuruluşlara yazı yazılmıştır. Ayrıca Hariçte İş-
leme İzin Belgelerinde 20 adet süre uzatımı ve 7 adet 
GTİP revizesi yapılmıştır.
Söz Konusu dönemde Dahilde İşleme İzin Belgele-
ri ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile ilgili İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği bazında 
gerçekleştirilen işlemler:

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
- Belge kapatma başvuru sayısı: 471
- Kapatılan belge sayısı: 387
- Müeyyideli kapatılan belge sayısı: 22

Tablo 7

GEN.SEKR. 2012 BELGE 
SAYISI

2013 BELGE 
SAYISI

BELGE ADEDİ
DEĞİŞİM ORANI

2012 CIF / USD 
MİKTARI

2013 CIF / USD 
MİKTARI

CIF/USD DEĞİŞİM 
ORANI

İTKİB 94,423 109,071  15.51    5,917,466,482 7,095,916,636  19.91    

EİB 7,600 8,429  10.91    525,190,246 592,207,589  12.76    

AKİB 12,381 13,174  6.40    2,046,530,243 2,270,546,685  10.95    

UİB 20,528 20,885  1.74    2,365,609,379 1,362,651,010 -42.40    

AİB 56 106  89.29    3,889,209 8,269,321  112.62    

GAİB 1,842 2,497  35.56    127,760,231 205,889,004  61.15    

DETKİB 786 1,494  90.08    73,927,376 106,092,376  43.51    

İİB 0 235  - 0 35,018,543  -      

TOPLAM 137,616 155,891  13.28    11,060,373,166 0 -100.00    

31/12/2012 tarih ve 28514 (3.Mükerrer) sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon 
Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2013/15) hü-
kümleri gereği, Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) 
kapsamında 15.435 adet gümrük beyannamesinden 
numune alınmış, alınan numunelere yapılan testler 
sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun 
olmadığı anlaşılan 166 adet numune ile ilgili doğ-
rudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyalara 
ilişkin http://www.ebirlik.org adresinden duyuruları 
yapılmış ve duyurusu yapılan eşyalara ilişkin itha-
latçılar tarafından yapılan bildirimlerin bilgi girişleri 
yapılmıştır.
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İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN 2013 YILI BİLANÇO VE 
GELİR GİDER HESAPLARIYLA İLGİLİ MALİ RAPOR

2013 yılında Birliğimize 430 yeni üye kayıt yaptırmış olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle 3.289 
aktif üyemiz bulunmaktadır.

Ekli Bilanço ve Gelir Gider Tablosundan da görüleceği üzere, 2013 yılında Nisbi Aidatlar 
toplamı 7.766.584,37 TL, Diğer Birlik Adına Yapılan Tahsilat Gelirleri 659.563,57 TL, Di-
ğer Birlikler Tarafından Adımıza Yapılan Tahsliat Gelirleri 1.038.298,34 TL, Teşvik Kapama 
ve Değişiklik Gelirleri 88.980 TL, Hizmet Karşılığı Gelirler  937.327,40 TL, Üyelik Gelirleri 
423.535,56 TL, Diğer Sair Gelirler 176.732,16 TL, Faiz Gelirleri 100.051,01 TL ve, Kira Ge-
lirleri 17.475 TL olmak üzere toplam 11.208.547,41 TL Gelir elde edilmiş, Personel, TİM-
Ekonomi Bakanlığı-Döner Sermaye Katkı payı, Yayın, Organizasyon, Basılı Kağıt, Eğitim, Da-
nışmanlık, Kırtasiye, Bakım Onarım, Fuarlar vb. giderler için 8.437.623,69 TL sarfedilmiştir.

2013 yılında 2.770.923,72 TL Gelir Fazlası elde edilmiş, statü gereği bu meblağın 2.770,92 
TL’sı TSE payına, 896.683,79 TL’sı TİM Katkı payına, 896.683,79 TL’sı Ekonomi Bakanlığı 
Ortak Hesap Katkı payına ve 974.785,22 TL’sı da Yedek Akçe Fonuna ayrılmıştır.

31.12.2013 tarihli Bilançomuzda Bankalar Hesabında görülen 4.113.405,14 TL’nin 
345.438,13 TL’sı İthalat, Maaş ve Bankomat hesaplarına ait olup Birliğimize ait olan 
3.767.967,01 TL’sı çeşitli Kamu Bankalarında vadeli ve vadesiz hesap olarak değerlendiril-
mektedir. Gelecek Yıla Ait Giderler hesabında yer alan 1.311.026,74 TL’sı 2014 yılında yapı-
lacak olan Tekstil Birliği Fuarlarına ait olan yer kirası ve stand dekorasyonu için 2013 yılında 
transfer edilen ödemeleri göstermekte olup bu meblağ 2014 yılı içerisinde giderleşecektir. 
İştirakler Hesabında yer alan 1.894.522,84 TL’sının dağılımı ise TOBTİM A.Ş. katılımı için 
100.000 TL’sı, Tim Ticaret Noktası için 1.744.572,84 TL’sı ve İTKİB  İTA Eğitim Araştırma ve 
Danş. Ltd. Şti. için 49.950 TL’sı  şeklindedir.

Pasifte yer alan Gelecek Yıl Gelirleri içindeki 1.324.561,52 TL’sı 2014 yılında yapılacak olan 
Birliğimizin Fuarlarına katılacak olan firmalardan 2013 yılı içerisinde yapılan fuar katılım 
tahsilatlarından meydana gelmektedir. 2013 yılı Gelir Fazlası olan 2.770.923,72 TL’sından 
ise yukarıda detay bilgilerini verdiğimiz gibi statü gereği Yasal Katılım Karşılıkları ile Yedek 
Akçe Fonu hesaplarına gönderilmiş ve Bilançomuzun Pasif’indeki yerini almıştır.
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İSTANBUL  TEKSTİL  VE  HAMMADDELERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU’NA

DENETÇİ RAPORU

            İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin 2013 yılı  Bilanço’sunun ve Kar/Zarar Tablo-
sunun Ekonomi Bakanlığı talimatları ile Yönetim Kurulu  kararlarına ve  Muhasebe kayıtlarına uygun olduğu-
nu, işlemlerinin statü hükümleri, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği ile Ekonomi Bakanlığı’nın talimatları dahilinde 
uygulanmış bulunduğunu arz ederiz.

GENEL KURUL DENETÇİLERİ

ÖZ – EL LASTİK KAYTAN TİC. VE SAN. A.Ş.
KAHRAMAN ÖZTÜRK

EMR FERMUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖMER ÖZPEHLİVAN

AKGÜN TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ENSAR ÖZER
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İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
31.12.2013 TARİHLİ KAPANIŞ GELİR GİDER TABLOSU / TL

GİDERLER 8.437.623,69 PASİF 11.208.547,41

PERSONEL GİDERLERİ 2.782.950,22 NİSPİ AİDAT GELİRİ 7.766.584,37

SOSYAL GİDERLER 1.166.545,18 DİĞ. BİRL.TARF. ADIMIZA YAP.TAHS. %60 1.038.298,34

FUAR GİDERLERİ (-) BAKİYESİ 810.072,72    - DİĞ.BİR.%60 N.ÖDEME GELİRİ 184.778,42

İŞTİRAK GİDERLERİ 441.572,84    - DİĞ.BİR.%60 TİC.SİCİL MERK. N.ÖDEME GEL. 853.519,92

İHR. BİRLİKLERİ MÜŞTEREK HS. KATKI PAYI 345.807,42 HİZMET KARŞILIĞI DİĞER GELİRLER 937.327,40

TİM KATKI PAYI 345.807,42 DİĞ. BİRLİK ADINA YAPILAN TAHS. %40 659.563,57

EĞİTİM GİDERLERİ 292.149,27    - KONU İÇİ VE ÜYELİK %40 N.ÖDEME GELİRİ 404.040,84

EKONOMİ BAK.DÖNER SERMAYE KATKI PAYI 280.199,27    - KONU İÇİ VE ÜYELİK DIŞI %40 N.ÖDEME GEL. 373,17

DANIŞMANLIK GİDERLERİ 256.807,06    - KONU DIŞI VE ÜYELİK DIŞI %40 N.ÖDEME GEL. 6.287,91

ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI 216.728,48    - KONU DIŞI VE ÜYELİK %40 N.ÖDEME  GELİRİ 248.861,65

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT GİD. 209.130,01 ÜYELİK GELİRLERİ 423.535,56

BAKIM ONARIM GİDERLERİ 186.674,19    - GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 78.400,00

MESLEKİ KURULUŞ AİDATLARI 136.279,02    - SENELİK AİDAT GELİRLERİ 320.606,00

ŞEHİRİÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 124.376,77    - GECİKME ZAMMI 24.529,56

BİLİNMEYEN BEKLENMEYEN GİD. 116.658,22 DİĞER SAİR GELİRLER 176.732,16

KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ 102.644,47 FAİZ GELİRLERİ 100.051,01

ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİD. 97.725,87 TEŞVİK KAPATMA GELİRLERİ 88.980,00

TAŞERON GİDERLERİ 90.333,28 KİRA GELİRLERİ 17.475,00

DIŞARIDAN SAĞL.ÇEŞ. HİZMETLER 87.442,18

DEMİRBAŞ GİDERLERİ 71.754,63

HABERLEŞME GİDERLERİ 64.759,76

BASILI KAĞIT GİDERLERİ 51.348,94

KİRA GİDERLERİ 41.360,16

TAŞIT GİDERLERİ 36.769,21

YURTDIŞI TEMSİLCİLİK GİD. 21.291,51

SİGORTA GİDERLERİ 14.534,29

MUHTELİF TÜK.MALZ.GİDERLERİ 12.909,76

KIRTASİYE GİDERLERİ 12.824,56

VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 9.244,22

KUR FARKI GİDERLERİ 4.114,87

MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ 3.824,49

HAVALE VE TAHSİL GİDERLERİ 2.983,40

2013 YILI GELİR FAZLASI 2.770.923,72

- YEDEK AKÇE 974.785,22

- YASAL KATILIMLAR                         1.796.138,50

     - TSE   % 0.1 2.770,92

     - TİM KATKI PAYI 896.683,79

     - İHR.BİRL.ORTAK HESAP KATKI PAYI 896.683,79

11.208.547,41 11.208.547,41

ÖMER ÖZPEHLİVAN
EMR FERMUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ENSAR ÖZER
AKGÜN TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KAHRAMAN ÖZTÜRK
ÖZ – EL LASTİK KAYTAN TİC. VE SAN. A.Ş.
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İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
31.12.2013 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU / TL

AKTİF PASİF

BANKALAR MEVCUDU 4.113.405,14 STATÜ YEDEKLERİ 2.964.903,86

- İTHİB HESAPLARI 3.767.967,01 İŞTİRAK KARŞILIKLARI 1.894.522,84

- İTHALAT HESABI 46.420,00 YASAL KATILIM KARŞILIKLARI 1.796.138,50

- MÜŞTEREK HESAPLAR (Maaş + Bankomat hs.) 259.671,65 SABİT KIYMET KARŞILIKLARI 1.591.864,64

- İST-KA PROJESİ HESAPLARI 39.346,48 SATICILARA CARİ BORÇLAR 1.367.459,97

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 2.482.970,99 - İTHİB İLE İLGİLİ CARİ HESAPLAR 1.332.346,77

- TİM TİCARET NET BİLİŞİM HİZM.A.Ş. 3.308,76 - İTHALAT VE PROJE İLE İLGİLİ CARİ HESAPLAR 35.113,20

- İTKİB İTA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DANŞ.LTD.ŞTİ. 2.479.662,23 GELECEK YIL FUAR GELİRLERİ 1.324.561,52

İŞTİRAKLER 1.894.522,84 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 1.213.855,03

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 1.311.026,74 İST-KA PROJESİ GELİRLERİ 835.527,85

BANKOMAT VALÖRLÜ PARALAR 1.167.327,65 MADDİ DURAN VARLIK YEDEKLERİ

(Araç-Hisse satış fonu)

465.625,00

İST-KA PROJESİ GİDERLERİ 869.461,52 BÜNYE DIŞI BİRLİKLERE BORÇLAR 327.083,36

EMANETLER HESABI 731.416,68 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ 278.968,09

BİNALAR 713.629,74 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 277.777,99

DEMİRBAŞLAR 735.466,20 BANKOMAT CARİ HESAPLAR 205.301,58

BÜNYE DIŞI BİRLİKLERDEN ALACAKLAR 359.371,71 GELECEK  YIL İTHALAT GELİRLERİ (UİB + AİB) 191.393,00

TAŞITLAR 142.768,70 EMANET HS. 92.246,55

ALIM VE TİCARET HEYETİ GİDERLERİ 125.706,78 ALIM VE TİCARET HEYETİ GELİRLERİ 34.798,03

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 101.127,35 PERSONELE BORÇLAR 24.078,48

SATICILARA VERİLEN AVANSLAR 55.975,98 BÜNYE İÇİ BİRLİKLERE BORÇLAR 23.082,52

VERİLEN İŞ VE SEYAHAT AVANSLARI 39.866,28 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYI 22.720,69

KASA MEVCUDU 36.703,91 ÜYELERE BORÇLAR 18.458,08

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

(İngiltere Ticaret Heyeti)

33.733,90 ÖDENECEK TEKNİK YARDIM FONU 16.715,75

BÜNYE İÇİ BİRLİKLERDEN ALACAKLAR 33.601,10 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1.782,90

PERSONELDEN ALACAKLAR

(Asgari Geçim İndirimi)

20.783,02

AKTİF TOPLAMI 14.968.866,23 PASİF TOPLAMI 14.968.866,23

ÖMER ÖZPEHLİVAN
EMR FERMUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ENSAR ÖZER
AKGÜN TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KAHRAMAN ÖZTÜRK
ÖZ – EL LASTİK KAYTAN TİC. VE SAN. A.Ş.
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İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN  2014 YILI BÜTÇESİ / TL

GİDERLER GELİRLER

PERSONEL GİDERLERİ 3.109.010 NİSBİ AİDAT GELİRLERİ 8.543.250

İŞTİRAK GİDERLERİ 2.500.000 DİĞ.BİRL.TARF.ADIMIZA YAP.TAHS.%60 1.065.000

SOSYAL GİDERLER 1.561.650 DİĞER HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 950.000

EĞİTİM GİDERLERİ 960.000 DİĞ. BİRLİK ADINA YAPILAN TAHS.%40 701.750

FUAR GİDERLERİ 500.000 ÜYELİK GELİRLERİ 420.000

BAKIM ONARIM GİDERLERİ 359.711 FAİZ GELİRLERİ 100.000

ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI 357.951 TEŞVİK KAPAMA VE DEĞŞ.GELİRİ 90.000

YURTİÇİ VE YURTDIŞI YOLLUKLAR 350.628 DİĞER SAİR GELİRLER 50.000

BİLİNMEYEN BEKLENMEYEN GİDERLER 319.679 KİRA GELİRLERİ 20.000

DANIŞMANLIK GİDERLERİ 304.660 KUR FARKI GELİRLERİ 10.000

EKO.BAK.DÖNER SERMAYE KATKI PAYI 300.000

MESLEKİ KURULUŞ AİDATLARI 220.000

DEMİRBAŞ GİDERLERİ 195.222

ULAŞIM GİDERLERİ 133.368

KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ 118.966

ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİDERLERİ 117.135

TAŞERON GİDERLERİ 93.708

DIŞARDAN SAĞL.ÇEŞ. HİZMETLER 78.797

HABERLEŞME GİDERLERİ 77.054

KİRA GİDERLERİ 56.165

BASILI KAĞIT GİDERLERİ 51.233

TAŞIT GİDERLERİ 44.728

YURTDIŞI TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 40.000

HAVALE VE TAHSİL GİDERLERİ 29.796

KIRTASİYE GİDERLERİ 19.262

SİGORTA GİDERLERİ 18.187

MUHTELİF TÜK.MALZ.GİDERLERİ 14.063

VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 11.932

MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ 7.096

11.950.000    11.950.000
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İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ  İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
31.12.2013 TARİHLİ GİDER BÜTÇESİ TAHMİN VE TAHAKKUKLARI  ( TL )

HESAP ADI BÜTÇE AKTARMAYLA
GELEN

AKTARMAYLA

GİDEN

AKTARMADAN

SONRAKİ BÜTÇE

FİİLİ
GERÇEKLEŞEN

BAKİYE

PERSONEL GİDERLERİ  2.960.600,00    -  177.649,78     2.782.950.22     2.782.950.22    -

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI  2.960.600,00    -  177.649,78     2.782.950.22     2.782.950.22    -

 EĞİTİM GİDERLERİ  300.000,00     -       -       300.000,00     292.149,27     7.850,73    

 SOSYAL GİDERLER  1.791.700,00     -       420.122,03     1.371.577,97     1.166.545,18     205.032,79    

 FUAR GİDERLERİ  325.187,00     484.885,72     -       810.072,72     810.072,72     -      

 BAKIM ONARIM GİDERLERİ  349.873,00     -       -       349.873,00     186.674,19     163.198,81    

 BİLİNMEYEN BEKLENMEYEN GİD.  335.446,00     -       -       335.446,00     116.658,22     218.787,78    

 ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİDERLERİ  144.100,00     -       -       144.100,00     97.725,87     46.374,13    

 KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ  96.456,00     6.188,47     -       102.644,47     102.644,47     -      

 TAŞERON GİDERLERİ  102.704,00     -       -       102.704,00     90.333,28     12.370,72    

 DANIŞMANLIK GİDERLERİ  275.840,00     -       -       275.840,00     256.807,06     19.032,94    

 ULAŞIM GİDERLERİ  136.830,00     -       -       136.830,00     124.376,77     12.453,23    

 YURT İÇİ VE YURT DIŞI YOLLUKLAR  342.088,00     -       -       342.088.00     209.130,01     132.957,99    

 HABERLEŞME GİDERLERİ  87.810,00     -       -       87.810,00     64.759,76     23.050,24    

 MESLEKİ KURULUŞ AİDATLARI  150.000,00     -       -       150.000,00     136.279,02     13.720,98    

 BASILI KAĞIT GİDERLERİ  36.790,00     14.558,94     -       51.348,94     51.348,94     -      

 DEMİRBAŞ GİDERLERİ  134.035,00     -       -       134.035,00     71.754,63     62.280,37    

 TAŞIT GİDERLERİ  40.960,00     -       -       40.960,00     36.769,21     4.190,79    

 ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI  145.410,00     71.318,48     -       216.728,48     216.728,48     -      

 KIRTASİYE GİDERLERİ  13.290,00     -       -       13.290,00     12.824,56     465,44    

 MUHTELİF TÜK.MALZ.GİDERLERİ  14.707,00     -       -       14.707,00     12.909,76     1.797,24    

 SİGORTA GİDERLERİ  15.493,00     -       -       15.493,00     14.534,29     958,71    

 VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ  10.633,00     -       -       10.633,00     9.244,22     1.388,78    

 DIŞARDAN SAĞL.ÇEŞ. HİZMETLER  74.222,00     13.220,18     -       87.442,18     87.442,18     -      

 MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ  7.620,00     -       -       7.620,00     3.824,49     3.795,51    

 YURTDIŞI TEMSİLCİLİK GİDERİ  21.000,00     291,51     -       21.291,51     21.291,51     -      

 KİRA GİDERLERİ  44.716,00     -       -       44.716,00     41.360,16     3.355,84    

 İŞTİRAK GİDERLERİ  2.050.000,00     -       -       2.050.000,00     441.572,84     1.608.427,16    

 HAVALE VE TAHSİL GİDERLERİ  1.500,00     1.483,40     -       2.983,40     2.983,40     -      

YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI  7.048.410,00     591.946,70     420.122,03     7.220.234,67     4.678.744.49     2.541.490,18    

 TİM KATKI PAYI  345.807.00     0.42     -       345.807,42     345.807,42     -      

 EKONOMİ BAKANLIĞI KATKI PAYI  345.807.00     0.42     -       345.807,42     345.807,42     -      

 DÖNER SERMAYE KATKI PAYI  274.375.00     5.824.27     -       280.199,27     280.199,27     -      

 

YASAL KATILIMLAR TOPLAMI  965.989.00     5.825.11     -       971.814,11     971.814,11    -

GİDERLER TOPLAMI 10.975.000.00  597.771.81  597.771,81 10.975.000,00  8.433.508,82 2.541.491,18 
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İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2014 YILI İŞ PROGRAMI

a) Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumaya yönelik çalışmalara devam etmek,

b) İhracatın ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine çalışmak,

c) Birliğimiz iştigal sahasına giren maddelerin cins, nev’i ve miktar itibariyle üretim ve ihracat potan-
siyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

d) Çalışma konusuna giren malların ihracatının arttırılması ve daha iyi değerlendirilebilmesi için in-
celemeler yapmak, kurs ve seminer düzenlemek, istatistikler hazırlayarak ilgili kuruluşlar ile üyelere 
duyurmak ve her türlü hizmeti sunmak,

e) Üyelerin çalışmalarında karşılaşacakları güçlükleri gidermeye çalışmak, alıcısı tarafından haksızlığa 
uğratıldığı tespit edilen üyelerin hakları için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, 

f) Uluslararası kuruluşlarla mesleki bazda üyelerin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu 
ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

g) Amaçlarının gerçekleşmesini teminen bütçe imkanları göz önünde tutulmak ve Ekonomi 
Bakanlığı’nın iznini almak suretiyle gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında hizmet birimleri kurmak, 
kurulmuş bulunanları daha fonksiyonel hale getirmek için gereken tedbirleri almak,

h) Birliğimiz mensup ve üyelerine hizmet verecek taşınmaz mal almak, yaptırmak, gerektiğinde ortak 
hizmet verecek şirket, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,

i) Sergi açmak ve açılan fuar ve sergilere iştirak etmek, tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, laboratuar-
lar kurmak, satış mukaveleleri geliştirmek,

j) İhracat uygulamaları ve Birliklerin çalışma konularında diğer İhracatçı Birlikleriyle koordineli ola-
rak hareket etmek ve geleceğe dönük kararlar almak,

k) İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği çerçevesinde Birliğimize verilen görevlerin layıkıyla yürütül-
mesi amacıyla gerekli tedbirleri almak.



NOT:



NOT:




