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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



İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU2

1980’lerde başladığımız ihracat yolculuğumuzun 
önemli dönemeçlerinden birini daha tamamlamak üze-
reyiz.

Bundan 30 yıl önce 1984 yılında 1 milyar dolar 
olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 2014’de 
18,7 milyar dolara taşıdık.

Yılsonu hedefimiz ise yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen ihracatta 20 milyar doları yakalamak. 

Geçmişte başarılı olduğumuz gibi gelecekte de ihra-
catta, yatırımda, istihdamda,    katma değerde,  moda 
ve markada öncü ve lider sektör olmaya devam ede-
ceğiz. İhracat çıtasını 2017’de 30 milyar dolara, 2023 
içinse 60 milyar dolara koyduk. 

Gelecekte,  tasarım, markalaşma, inovasyon ve Ar-
Ge alanlarına yapacağımız yatırımlarla, yurtdışında 
mağazalaşarak ve organizasyon becerimizle bu hedefi-
mize ulaşacağız.

Hazır giyim sektörü olarak, Türkiye’nin üretim ve 
istihdamda 2. en büyük imalat sanayi koluyuz. 

GSMH’nin yüzde 3’ünü, imalat üretiminin yüzde 
6,2’sini, imalatta işgücünün yüzde 15’ini, toplam ihra-
cat gelirinin yüzde 12’sini gerçekleştiriyoruz. Üretimde 
500 bin, perakendeyle birlikte 1,5 milyon insanımızı 
istihdam ediyoruz. 

Türkiye’nin 81 ilinde de üretiyor, dünyanın 217 ül-
kesine ihraç ediyoruz. 

Uluslararası rekabette organizasyon becerimiz ve 
hızlı hareket edebilme kabiliyetimiz ile öne çıkıyoruz. 
Siparişten rafa 21 gün gibi kısa teslimat süreleri ile ra-
kip ülkelerden ayrışıyoruz. 

Bu üstünlüklerin yanısıra, entegre üretim yapabil-
me, esnek üretim yapısı, üretim ve organizasyon bece-
risi; paket servis olarak ürün geliştirmeden başlayarak 
tasarım, elyaf, iplik, kumaş, boya-terbiye, konfeksiyon, 
yan sanayi, lojistik, taşıma, finansman, toptan ağı, 
perakendeye uzanan tüm zincirde toptan hizmet vere-
bilmesi sektöre rekabet avantajı sağlayan diğer önemli 
unsurları oluşturuyor.

Ancak tüm bu avantajlarımıza rağmen bugün bir yol 
ayrımındayız. Ya bugüne kadar süre gelen ticaretimizi 
koruyacağız ya da yönümüzü yeni bir bakış açısıyla 
yeni ufuklara çevireceğiz.

Sadece üretici ülke olmanın 60 milyar dolarlık 2023 
hedefini yakalamak için yeterli olmadığını biliyoruz. 
Bunun için organizatör ülke kimliğimiz ile global are-
nada yer almak durumundayız. Dünyanın herhangi 
bir ülkesinden aldığımız siparişi, en efektif şekilde 
yine dünyanın herhangi bir noktasında ürettirip katma 
değerini ülkemize taşımak durumundayız. 60 milyar 
dolarlık hedefin en az yarısını bu yolla sağlamak zo-
rundayız.  

İHKİB Yönetim Kurulu olarak Türkiye ekonomi-
sinin amiral gemisi olan hazır giyim sektörünü yeni 
limanlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Nijerya’dan Amerika’ya, Kazakistan’dan Avrupa ül-
kelerine kadar yeni pazarlar kazanmak ve var olan 
pazarlarımızı daha da güçlendirmek için projeler geliş-
tiriyoruz. 

Dünyanın en etkin fuarlarında “misafir ülke” kurgu-
su içinde yer alıp, üretim kalitemizi ve çeşitliliğimizi 
alıcılarla paylaşıyoruz. 

Teşvik uygulamalarından sektörümüzün maksimum 
faydayı sağlaması için hazırgiyim organize sanayi böl-
gesi oluşturuyoruz. 

İstanbul’a yayılan meslek liseleri, İstanbul Moda 
Akademisi ve eğitim şubemiz kanalıyla gerçekleştir-
diğimiz projelerle sektörümüzün donanımlı, yetişmiş 
eleman ihtiyacına çözüm üretmeye çalışıyoruz. 

Öte yandan Paris, Milano, New York, Moskova, baş-
ta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde kurmayı 
düşündüğümüz Türk Ticaret Merkezleri ile sektörü-
müzün önüne yeni ufuklar açmayı planlıyoruz.

Bu hedefler ışığında Türk hazır giyim sektöründe 
var olan bilgi, birikim ve inanç ile yeni rüzgarlara yel-
ken açacak, Türkiye ekonomisinin amiral gemisinin 
hızına hız katacağız. 

Hikmet Tanrıverdi
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni rüzgarlara yelken açmak…

BAŞKAN
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İHKİB YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip)

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

KEMALETTİN GÜNEŞ

OKYAY MIZRAK

MUSTAFA GÜLTEPE

ÖMER CÜNEYT MUTKAN 

VOLKAN ATİK

İSMAİL KOLUNSAĞ

HİKMET TANRIVERDİ

MUSTAFA CEM ALTAN

FATİH YARKIN

MURTAZA KARANFİL

ÖMER FARUK KAVURMACI ÖZCAN SÜMER JALE TUNÇEL

URFİ AKBALIK ÖZKAN KARACA SABRİ SAMİ YILMAZ
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GENEL SEKRETERLİK

İHKİB DENETİM KURULU

İHKİB YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Genel Sekreter T.

Denetim Kurulu Üyesi

Genel Sekreter Yrd. T.

Denetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

FERAT BARITCI

NAZIM KANPOLAT

GÖKNUR KANDİL

MEVLÜT HİKMET ÜNAL

BİROL SEZER HARUN BAYRAMOĞLU NİLGÜN ÖZDEMİR

AYDIN ERTEN

ERCAN HARDAL

SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU

MAHMUT EKMEN MUSTAFA PAŞAHAN
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ü
HAZIR GİYİM İHRACATI 
SON 10 YILIN 
REKORUNU KIRDI 

ülkeleri olarak öne çıkıyor. 2005 yılında tekstil ve hazır gi-
yim ticaretindeki kotaların kalkmasıyla dünyanın en büyük 
hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı haline gelen Çin, dünya 
tekstil ve hazır giyim pazarındaki liderliğini güçlendiriyor. 
AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında ise ülkemiz 
Çin ve Bangladeş’in ardından 3. sırada yer alıyor. Bugün, 
hazır giyim sektörü, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlı-
ğıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi 
konumunda bulunuyor.

SON 10 YILIN REKORU
Türkiye’nin 2014 yılı ihracatında otomotiv sektörünün 
ardından en fazla ihracat rakamına ulaşan hazır giyim 
sektöründe, son 10 yılda iniş ve çıkışlar yaşandı. 
2005’ten 2007 yılına kadar ihracat rakamında artış 
gösteren sektör, 2007 yılı sonunda 16 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdi. 2008’de 15.7 milyar dolar 
seviyesine gerileyen sektör, 2009’da da 13.3 mil-
yar dolarla düşüşünü sürdürdü. 2010’da yükseliş 
seyrine geçen sektör, yıl sonunda 14.6 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirirken, 2011 yılında 16.2 milyar 
dolarla yükselişine devam etti. 2012’de 16.08 
milyar dolara gerileyen sektör, 2013’te ise tek-
rar artış göstererek 17 milyar 372 milyon dolar 
seviyesine çıktı. Hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü, 2014 yılının 10 ayında yüzde 6,3 ile 
yüzde 18,5 arasında değişen oranlarda artar-
ken, Kasım ve Aralık ayında ise bir miktar 
düşüş yaşadı. Hazır giyim sektörü ihracatı, 
2014 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 3.5’lik bir düşüş yaşasa 
da, 2014 yılı sonu itıbarıyla bir önceki yıla 
oranla yüzde 8 artışla 18 milyar 743 milyon 
dolar seviyesine çıkarak son 10 yılın en 
yüksek rakamına ulaştı.

GENEL İHRACATIN YÜZDE 
11,9’U
Otomotivin ardından en fazla ihracat ya-
pan ikinci sektör olan hazır giyim ve 
konfeksiyon, ülkenin genel ihracatının 
yüzde 11,9’unu, sanayi ihracatının da yüzde 
15’ini karşıladı. Sektörün kalbi durumunda-
ki İstanbul’un 2013’te 12 milyar 753 milyon 
465 bin dolar olan ihracatı, 2014’te yüzde 7 
oranında artarak 13 milyar 653 milyon 777 
bin dolara ulaştı. Kent, toplam hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının yüzde 73’ünü 
tek başına gerçekleştirdi.

İHRACATI AB PAZARI SIRTLADI
Sektör, söz konusu dönemde 200’ün üze-
rinde ülkeye ürünlerini satarak dünyada 
adım atmadık yer bırakmadı. Bu dönemde, en 
büyük 10 pazarın 9’una yapılan ihracatta artış 
yaşandı. Çin’in ardından Avrupa Birliği’nin 
(AB) en büyük ikinci giyim tedarikçisi olan 

Üretim sürecinde yarattığı katma değer, sağladığı istihdam 
ve net döviz girdisiyle Türkiye’nin özel öneme sahip sek-
törlerinden hazır giyim, yakın coğrafyada yaşanan krizlere 
rağmen tarihinin en yüksek ihracatına imza attı. 2014 yılı 
ihracat verilerine göre, 2013’te 17 milyar 359 milyon 966 
bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 2014’te perfor-
mansını yüzde 8 oranında artırarak 18 milyar 743 milyon 
705 bin dolara çıkardı. Hazır giyim endüstrisi, artış oranı 
bakımından ihracat performansını en çok yükselten sektör-
ler arasında 7’nci sırada yer aldı.

LOKOMOTİF SEKTÖRLERİN
BAŞINDA GELİYOR
Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulama-
ya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla 
büyümeye başladı ve bu tarihten itibaren sektöre yapılan 
yatırımlar hızla arttı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 
gayrisafi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki 
pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istih-
dam, yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından 
Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri konumunda yer 
alıyor. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü bugün büyük 
oranda ihracat odaklı bir sektör konumunda bulunuyor. 
Bu nedenle, mevcut kapasiteler yurt içi talepten oldukça 
fazla seyrediyor. Türk hazır giyim sektörü yüzde 3.4 pay ile 
dünyanın 7’inci büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda 
bulunuyor. Hazır giyim alanında Türkiye’nin en önemli 
rakipleri, özellikle düşük ihraç fiyatlarına sahip Uzakdoğu 

İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
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Son 3 yıldır artan hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatının 
Türkiye genel ihracatı 
içerisindeki payı 2014 yılı 
itıbarıyla yüzde 11.9’a 
yükseldi. Bu oran 2012 
yılında yüzde 10.6, 2013 
yılında yüzde 11.4 idi.

sektör, geçen yılki ihracatının yüzde 74,8’ini birlik üyesi 
AB28 ülkelerine yaptı.

İHRACATIN LİDERİ ALMANYA
Sektörün en büyük pazarı olan Almanya’ya yapılan dış 
satım geçen yıl yüzde 5,6’lık artışla 3 milyar 912 milyon 
567 bin dolara yükseldi. Toplam hazır giyim ve konfek-
siyon ihracatının yüzde 20’sine denk gelen bu rakam ile 
Almanya’ya ihracatımız geçen yıla göre yüzde 5.6’lık bir 
artış sergiledi. İngiltere, 2 milyar 488 milyon 548 bin dolar 
ve yüzde 14,9’luk artışla ikinci sırayı alırken, onu 1 milyar 
634 milyon 354 bin dolar ve yüzde 9,6 artışla İspanya, 1 
milyar 124 milyon 872 bin dolarla Fransa ve yüzde 5,1 artış 
ve 956 milyon 223 bin dolarla Hollanda takip etti. İlk 5 
ülkeyi izleyen İtalya, Irak, Danimarka, Romanya ve ABD ile 
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, ilk 10 ülke baz 
alındığında yüzde 8.9’luk bir artış oranıyla 12 milyar 961 
milyon 717 bin dolarla, toplam ihracatının yüzde 69.2’lik 
kısmını gerçekleştirdi.

ALMANYA

3.913
Milyar Dolar

% 5.6

İNGİLTERE

2.489
Milyar Dolar

% 14.9

İSPANYA

1.634
Milyar Dolar

% 9.6

FRANSA

1.125
Milyar Dolar

% 0.3

ABD

464.4
Milyon Dolar

% 4.2

HOLLANDA

956
Milyon Dolar

% 5.1

İTALYA

699
Milyon Dolar

% - 1.8

IRAK

674
Milyon Dolar

% 16.3

DANİMARKA

507
Milyon Dolar

% 1.7

ROMANYA

501
Milyon Dolar

% 82.3

2014 YILINDA EN FAZLA HAZIR GİYİM
İHRACATI YAPILAN İLK 10 ÜLKE

İHRACAT ARTIŞI LİDERİ İRAN
Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en fazla artış 
yakalayan ülke yüzde 175,1’lik artış ve 71,5 milyon dolarla 
İran oldu. İran’ı yüzde 121,3’lük artış ve 90,4 milyon dolar-
lık ihracat rakamıyla Suriye izlerken, onu yüzde 82,3 artış 
ve 501,3 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Romanya izledi.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

1.590
Milyar

$

1.549
Milyar

$

1.489
Milyar

$

1.617
Milyar

$

1.604
Milyar

$

1.601
Milyar

$

1.727 
Milyar

$

1.560
Milyar

$

1.670 
Milyar

$

1.504
Milyar

$

1.509 
Milyar

$

1.372 
Milyar

$

2014 Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının aylık seyri

Hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının 2014 yılında sanayi 
ihracatındaki payı yüzde 15.1’e 

yükseldi. 2014 yılında sanayi 
ihracatı yüzde 4,3 oranında 

artarken, hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatının yüzde 
8 gibi daha yüksek bir oranla 

artması, sektörel ihracatın sanayi 
ihracatındaki payını da arttırdı.
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FUARLAR VE TANITIM ETKİNLİKLERİ

CPM MOSKOVA FUARI I. DÖNEM 
(25 Şubat – 28 Şubat 2014)

CPM Collection Premiere Moscow – CPM fuarı ilk ola-
rak 2004 yılında düzenlenmeye başlanmış olup, İHKİB 
fuarın ikinci defa düzenlenmesinden sonra, fuara milli 
katılım yapmaya başlamıştır. Fuar Moskova’nın ana mer-
kezinde yer alan Expo Center fuar alanında düzenlen-
mektedir. Fuara İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Fin-
landiya gibi ülkeler geniş katılımlı milli organizasyonlar 
düzenlemektedirler. Türkiye, İtalya ile beraber en geniş 
milli katılım yapan ülkeler arasındadır. Fuara da, geç-
miş dönemlerde olduğu gibi 25 Şubat – 28 Şubat 2014 
tarihleri arasında İHKİB ulusal katılım organizasyonu 
düzenlemiştir. Fuarın 25 Şubat – 28 Şubat 2014 tarihleri 
arasında düzenlenen birinci dönemine toplam 72 Türk 
firması 1.880 M2 alanda iştirak etmişlerdir. Fuarın ana 
ürün grupları, bayan giyim, erkek giyim, çocuk giyim, iç 
giyim, Abiye, genç moda ve aksesuar olarak belirlenmiş-
tir. Fuarda CPM, Premium, Premium Accessories+Shoes 
ve Kids adı altında dört ayrı bölüm yer almaktadır. 7’si 
ulusal katılım kapsamında 36 ayrı ülkeden katılımcı 
firma fuarda yer almıştır. Fuarın 2014 I. dönemi or-
ganizasyonu İHKİB’in fuara yönelik 21. ulusal katılım 
organizasyonu olmuştur. CPM Fuarı 2014 - I. Dönemi 
ile ilgili yapılan çalışmaların bazıları aşağıdaki gibidir.

İHKİB INFO STANDI 
İHKİB olarak milli katılım yapılan salonda, özellikle sek-
törümüzü yabancılara yeterince tanıtılması amacıyla, bir 
çok amaca hizmet edecek şekilde butik bir ofis oluştu-
rulmaktadır. Bu ofiste, yerli ve yabancı misafirlere sektör 
ve milli katılım hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, 

bu ofiste fuar katılımcılarımızın kullanımı için faks ve 
internet hizmeti de verilmektedir. Son olarak, aynı ofiste, 
Türk katılımcı firmalarımız yabancı misafilerini de ağırla-
yabilmekte, onlarla sessiz bir ortamda ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirme imkanı bulmaktadırlar.
 
İHKİB “MEETING POINT” ALANI
Ulusal katılım yapılan salonda bir buluşma noktası oluş-
turulmuştur. Buradan, tüm katılımcı firmalarımıza sıcak 
ve soğuk içecekler ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Ayrıca, 
Türk pavyonunu gezen ziyaretçiler de bu alandan içecek 
ihtiyacını karşılamıştır.

STAND HİZMETLERİ
Stand tasarımları oluşturulurken, Türk firmalarımızın da 
görüşlerine başvurulmuştur. Sonuçta, geçen dönemlerde 
de olduğu üzere, herkesin beğeni ile karşıladığı, modern 
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fuar standları yapılmış, Türk katılımcı firmalarımızın 
hizmetine sunulmuştur. 

PR TANITIM ÇALIŞMALARI
Fuarın ana ziyaretçi alanlarında bilboardlar kiralanmış 
ve burada Türk hazır giyimini temsil eden görseller 
sergilenmiş. Fuar resmi katalogunda bir tam sayfa ilan 
verilmiş ve yabancılara dağıtılmak üzere Türk firma bil-
gilerini içeren katalog hazırlanmıştır. Son olarak, Türk 
alanının olduğu salonun giriş yerlerine “Made in Tur-
key” ilanları astırılarak, Türk malı imajının arttırılması 
sağlanmaya çalışılmıştır.

CPM MOSKOVA FUARI II. DÖNEM 
(3 -6 Eylül 2014)
CPM Moskova fuarları firmalarımız açısından oldukça 
başarılı geçmektedir.2010 Şubat döneminde ulusal katı-
lım organizasyonuna 51 Türk firması 1.150 m2 ile katıl-
mışken, 2010 Eylül döneminde Türk firma sayısı 53’e, 
m2 ise 1.200 m2’ye çıkmıştır. 2014 Şubat döneminde 
72 firma 1.880 m2 olmuştur. Son iki dönemde, katılım 
sayısı ve m2’nin düşmesinin sebebi, talep eksikliğinden 
değil, yer darlığından kaynaklanmıştır. Fuarda yeterli 
alan olmadığı için, birçok firmaya olumsuz cevap veril-
mek durumunda kalınmıştır. Söz konusu fuarın ikinci 
dönemi 3-6 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenmiş, 
yine ulusal katılım organizasyonunu Birliğimizce ger-
çekleştirmiştir. Fuarın ikinci döneminde de, Fuarın ana 
ürün grupları, bayan giyim, erkek giyim, çocuk giyim, iç 
giyim, abiye, genç moda ve aksesuar olarak belirlenmiş-
tir. 7’si ulusal katılım kapsamında 29 ayrı ülkeden katı-
lımcı firma fuarda yer almıştır.İlk dönemde olduğu gibi 
firmalarımızın yararlanbilmeleri açısından milli katılım 
yapılan salonda bir meeting point oluşturulmuş, Türk 
firmalarımız burada faks ve internet hizmetlerinden 
ücretsiz yararlanma fırsatı bulmuşlardır. Bu dönem de, 
tüm katılımcı firmalarımızın yanı sıra yabancı firmaların 
da yararlanabileceği bir bar alanı oluşturulmuş, buradan 
fuar süresince sıcak-soğuk içecek ve yiyecek servisi ya-
pılmıştır. PR tanıtım hizmetleri olarak, ilk dönemde de 
olduğu gibi fuar süresince Türk firmaları standlarının 

mümkün oldukça daha fazla ziyaretçi çekebilmesi adına 
fuarın çeşitli noktalarına bannerlar yerleştirilmiş, fuar 
kataloguna ilanlar verilmiş, firma bilgilerinin yer aldı-
ğı katalog yaptırılarak ziyaretçilere ücretsiz dağıtılması 
sağlanmıştır. 

PITTI IMAGINE FUARI I. DÖNEM
(7-10 Ocak 2014)
Erkek giyiminde adından söz ettiren ve kendini dünyaya 
kanıtlamış olan Pitti Imagine fuarı İtalya’nın Floransa 
şehrinde düzenlenmekte. Fuara her dönem 1000’in üze-
rinde firma katılım yapmaktadır. Bu firmalardan 374 
tanesi İtalya dışından katılmaktadır. Fuarı ziyaret eden 
toplam alıcı sayısı 20.000’e yakındır. Alıcıların üçte 
bire yakınını yurtdışı alıcılar oluşturmaktadır. Toplam 
ziyaretçi sayısı ise 32.000 ‘dir. Uzun yıllardan beri Türk 
firmalarının kadrajında yer alan ve dünyanın en prestijli 
fuarlarından biri olan “Pitti Imagine Fuarı” düzenlendiği 
dönemlerde özellikle erkek giyiminde öncü firmala-
rın kreatif koleksiyonlarıyla renkli görüntülerine sahne 
olmaktadır. Fuar idaresi tarafından bütün firmaların 
katılım başvurusu kabul edilmemektedir. Fuara katıla-
bilmek için fuarın yönetim kurulu tarafından belirlenen 
kriterleri taşımak gerekmektedir. 
7 -10 Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlenen fuarın 
ilk döneminde, İHKİB Yönetim Kurulu’nun çalışmaları 
sonucunda, 5 Türk firması ve 6 tane de tasarımcı fuara 
dahil olmuşlardır. Fuara 6 tane Türk tasarımcısı, Em-
re Erdemoglu, Hatice Gökçe, Niyazi Erdoğan, Serdar 
Uzuntaş, Şafak Tokur ve Nihan Buruk dahil edilmiş, 
bu tasarımcıların tüm masrafları İHKİB Yönetim Ku-
rulu tarafından karşılanmıştır. Tasarımcılarımız Türk 
modasının hangi noktalara geldiğini fuar ziyaretçilerine 
göstermesi açısından önemli olmuştur.
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PITTI IMAGINE FUARI II. DÖNEM 
(17-20 Haziran 2014)
Fuarın ikinci dönemine Türkiye’den toplam 10 firma-
mız ile milli katılım düzenlenmiştir. Bu firmalardan 6 
tanesi tasarımcı 4 tanesi de firmadır. Firmalarımızın fuar 
alanında yer aldığı salonlar, Pitti W, Touch Area, Altro 
Uomo, Medici Pavillion, Pediglione Centrale, Salone M 
olarak belirlenmiştir. Geçen dönemde olduğu gibi katı-
lan tasarımcıların tüm masrafları İHKİB Yönetim Kurulu 
tarafından karşılanmıştır. 

WHO’S NEXT FUARI I.DÖNEM
(25-28 Ocak 2014)
Who’s Next Paris Fuarı, Paris’te düzenlenen iki büyük fu-
arın birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmış. Avrupa’nın 
en önemli markalarının ve tasarımcılarının yer aldığı 
fuara yaklaşık 1.000 hazır giyim ve 1.000 aksesuar ol-
mak üzere toplamda 2.000 marka katılmıştır. Aksesuar 
katılımcıları 58, buna karşın hazır giyim firmaları ise 46 
ayrı ülkeden gelmişlerdir. Türkiye’den katılan firmaların 
sayısı ise geçen yıllara göre ciddi oranda artarak 41’i bul-
muştur. Fuarı bu dönem rekor düzeyde kişi ziyaret et-
miştir. Toplamda 58.232 ziyaretçinin %64’ü Fransa’dan, 
%36’sı ise yurtdışından gelmiştir. Fransa dışından gelen 
ziyaretçiler sırası ile İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere, 
Türkiye, İsviçre ve Almanya’dan katılmışlardır. Fuarın 
ilk gününde düzenlenen bir törenle, Türkiye’den 4 tasa-
rımcıya Paris Capitale De La Creation ödülü verilmiştir. 
Aksesuar bölümünde fuara katılan Esra Karadeniz Ekria 
markası ile, hazır giyim alanında Özlem Süer ve Maid in 

Love markasının yaratıcısı Hande Çokrak, fuara eşarp 
koleksiyonlarıyla katılan Türkiye’nin en köklü markala-
rından Vakko ödüle layık görülen markalarımız olmuş-
tur. Törende Türk tasarımcılar, ödüllerini İHKİB Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi ve Paris Capitale de la Creation 
Başkanı Xavier Clergerie’in elinden almışlardır. İHKİB 
Başkanı ayrıca, Temmuz 2014 döneminde Türkiye’nin 
konuk ülke seçildiğini ilan etmiştir. Milli katılım orga-
nizasyonu düzenlenen Who’s Next Paris fuarına bu yıl 
13 üretici marka ve tasarımcı katılmıştır. Diğer yandan 
Ekonomi Bakanlığı desteği ve İHKİB koordinasyonuyla 
yürütülmekte olan 3 yıl süreli UR-GE projesi kapsamın-
da “İstanbul Hazırgiyim ve Tasarım Kümesi” çerçeve-
sinde 10 Türk tasarımcımız fuara katılım sağlamış ve 
alıcılardan yoğun ilgi görmüştür. Aynı zamanda, İHKİB 
öncülüğünde ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile 
2013 yılında hayata geçen “Fashion Incube” çatısı altın-
da 8 genç ve yetenekli Tasarımcımız son koleksiyonları-
nı sergileme fırsatı bulmuşlardır. 

MERCEDES BENZ 
FASHION WEEK 
ISTANBUL 
İlk olarak 2009 yılında Birliğimiz tarafından düzen-
lenmeye başlanan İstanbul Fashion Week etkinliğinde, 
dünya moda başkentleri arasına İstanbul’u da almak 
amaçlanmıştır. 2013 yılına kadar başarılı bir şekilde 
Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen İstanbul Fashion 
Week, 2013 yılından itibaren IMG ünvanlı kuruluş 
olan ve dünyadaki hemen tüm oda haftalarını 
organize eden kuruluşa devredilmiştir. Bu 
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MERCEDES BENZ FASHİON WEEK 
ISTANBUL ALIM HEYETLERİ
Türk modasını dünyaya tanıtmayı amaç edinen Merce-
des Benz Fashion Week Istanbul etkinlikleri ensasında, 
moda şenliğine destek olmak amacıyla her iki dönemde 
de İHKİB tarafından alım heyetleri organizasyonları dü-
zenlenmiştir. Etkinliğin ilk döneminde, 9 -12 Mart 2014 
tarihleri arasında toplam 30 civarında alıcı grubu yurt 
dışından ülkemize getirilmiş, tüm masrafları Birliğimiz 
bütçesinden karşılanmış ve söz konusu alım grubu, hem 
etkinlik esnasında defileleri izelemeleri sağlanmış hem 
de tasarımcılarımızın ve firmalarımızın showroomlarının 
ziyaret etmeleri sağlanmıştır. Etkinliğin ikinci dönemin-
de, 13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında, bu sefer daha 
kalabalık bir alım grubu, yaklaşık 50 kişi ülkemize ge-
tirilmiştir. Bu kişilerin de tüm masrafları Birliğimiz büt-
çesinden karşılanmış olup, heyet İstanbul’da bulunduğu 
süre boyunca tasarımcılarımızın ve ihracatçı firmalarımı-
zın showroomlarını ziyaret etmişlerdir.

TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ KONFERANSI 
(7-9 Mayıs 2014)
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından gerçekleş-
tirilen İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı 2014 yılı 
içerisinde 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir. Uluslararası konferans takviminde de yer alan söz 
konusu konferansa her dönem olduğu gibi, bu dönem de 

ALIM HEYETLERİ

tarihten sonra Birliğimiz koordinatörlüğünde, IMG ün-
vanlı kuruluş tarafından Mercedes Benz Fashion Week 
Istanbul organizasyonları yapılmaktadır. İlk dönemi 09 
- 12 Mart 2014, ikinci dönemi 13 - 18 Ekim 2014 tarih-
leri arasında düzenlenen Mercedes Benz Fashion Week 
Istanbul esnasında yurt dışından bir çok basın, kurum 
ve alıcı firma temsilcisi getirilmiş, ülkemiz moda sektörü 
hakkında bilgiler verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz destek vermiştir. Söz konusu destek 
kapsamında, İHKİB tarafından konferansa katılmak üzere 
yurt dışından alıcı firma heyet organizasyonu düzenlen-
miştir. Bu heyete, Japonya, Sırbistan, Rusya gibi ülkeler-
den katılım olmuş, yabancı firmalara Türk firmaları ile iki-
li iş görüşmeleri yapması sağlanırken, aynı zamanda kon-
feransa dinleyici olarak da katılımı sağlanmıştır. 
 
IFEXPO İÇ GİYİM VE
ÇORAP FUARI ALIM HEYETİ
(6-8 Şubat 2014)
Türk tekstil sektörünün dünyada ön plana çıktığı önemli niş 
üretim alanlarından çorap, iç giyim, mayo ürün gruplarına 
yönelik düzenlenen İfexpo 2014 Fuarı, 6-8 Şubat 2014 
tarihleri arasında 60 ülkeden toplam 7.500 ithalatçı, 
üretici, toptancı ve profesyoneli ülkemizin en büyük 
üreticileri ile buluşturmuştur. Dünya tekstil piyasasında 
ülkemizin çorap, iç giyim, mayo konularındaki üretim 
gücünü, kapasitesini, koleksiyonlarını ve niş alanlardaki 
ürünlerini yeni pazarlara ve farklı hedef kitlelere ulaştırmada 
önemli rol üstlenen fuar, sektörün mevsimsel taleplerini 
karşılanması amaçlanmıştır. Söz konusu fuar Türkiye İç 
Giyim Sanayicileri Derneği işbirliği ile düzenlendi. Ayrıca, 
İHKİB olarak fuara tam destek verilmiştir. Söz konusu fuar 
kapsamında yurt dışından geniş bir alıcı grubu getirilmiştir. 
Kosova, Cezayir, Lübnan ve Rusya gibi ülkelerden getirilen 
alıcı grubu ülkemizde Türk firmaları ile ikili iş görüşmeleri 
yapması sağlanmıştır. Ayrıca, grup fuara götürülerek, üç 
gün boyunca fuarı gezmeleri sağlanmıştır.

MARMARA GRUBU VAKFI DEFİLESİ
(4-6 Şubat 2014)
Marmara Grubu Vakfı tarafından 4-6 Şubat 2014 tarih-
leri arasında düzenlenen 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne 
Birliğimiz geçen senelerde olduğu üzere 2014 yılında 
da destek olmuş, zirvenin açılış gala gecesinde Özlem 
Kaya’nın defilesine tam sponsor olmuştur. Düzenlenen 
zirveye, 3 Cumhurbaşkanı, 1 Başbakan, 16 Bakan ile 7 
eski Cumhurbaşkanı katılmışlardır. Zirve aralıksız ola-
rak 17 senedir düzenlenmektedir. 
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Moda dünyasına genç soluklar kazandırmak amacıyla dü-
zenlenen “Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması” 2014 
yulında sektöre yeni yıldızlar katmıştır. İHKİB tarafından 
Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl 22.si düzenle-
nen yarışmada seçilen 10 finalist, 18 Haziran 2014 tarihin-
de Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen final 
gecesinde koleksiyonlarını basın mensuplarının yanı sıra iş 
ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin 
davetli grubuna sunmuş ve defile sonunda jüri tarafından 
en başarılı 3 finalist belirlenmiştir.
Yarışmanın duyurusuna Kasım 2013’de başlanmış olup, 
son başvuru tarihi 14 Mart 2014 olarak duyurulmuştur. 
Bayan veya Erkek kategorilerinden birini tercih ederek ha-
zırladıkları çizim dosyaları ile çeşitli okullardan toplamda 
156 finalist yarışmaya katılmıştır. 
Moda editörleri, akademisyenler ve sektörün önde ge-
len marka direktörlerinden oluşan Koza jürisi, 25 Mart 
2014 tarihinde gerçekleşen ön eleme aşamasında 150 adet 
başvuru dosyası içinden tasarımcının yaratıcılık düzeyi, 
tasarımın uygulanabilirliği ve giyilebilirliği, malzeme se-
çiminde yaratıcılık, malzeme-tasarım uyumu kriterlerine 
göre incelemiş ve 25 dosya belirlemiş, yine aynı kriterler 
çerçevesinde 27 Mart 2014 tarihinde yapılan ikinci jüri de-
ğerlendirmesi ve mülakatlar sonucunda ise ilk 10 tasarım 

22. KOZA 
GENÇ MODA 
TASARIMCILARI 
YARIŞMASI

seçilmiştir.  Yapılan elemeler sonrasında seçilen 10 finalis-
tin tasarımlarının üretilmesi aşamalarında her bir yarışmacı 
için 5.000 TL kıyafet dikim bedeli olarak İHKİB destek 
vermiştir. Bununla birlikte, Moda Tasarımcıları Derneği 
(MTD) desteği ile son yıllarda sektörün trendlerini yaka-
lamakta liderlik eden genç tasarımcılar finalistlere atöl-
yelerinde kıyafet dikimlerinde danışmanlık (mentorluk) 
vermiştir. MTD başkanı Mehtap Elaidi’nin de dahil olduğu 
isimler arasında Hakan Yıldırım, Gamze Saraçoğlu, Gül 
Ağış, Niyazi Erdoğan, Nihan Peker,Simay Bülbül, Hatice 
Gökçe ve Zeynep Tosun yer almıştır.
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BAŞARILI İHRACATÇILAR
ÖDÜL TÖRENİ (16 Haziran 2014)
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Ge-
nel Sekreterliği bünyesindeki İhracatçı Birliklerinin 2013 
Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni 16 Haziran 2014 
tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference 
Center’da 1500’ü aşkın davetli ile TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkan-
ları ve Hazır giyim sektörünün güzide temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçılar Birliği’ne üye olup 2013 yılında 
en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleşti-
ren üye firmalarımız ihracat miktarlarına göre aşağıdaki 
kriterler dahilinde Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve Başarı 
Sertifikası dallarında ödüllendirilmiştir. 

YURT DIŞI TANITIM PROJESİ 
İHKİB olarak, sektörümüzün yurt dışında daha fazla tanın-
masını sağlamak, firmalarımızın markalaşmasına yardımcı 
olmak ve sektör ihracatına katkı sağlamak amacıyla 2013 - 
2016 yılları arasında “Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 
Yurt Dışı Tanıtım Projesi” ismi altında bir proje hazırlamıştır. 
Söz konusu proje Ekonomi Bakanlığı tarafından 2006/4 Sa-
yılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi” 
hakkında Tebliğ kapsamına alınmıştır. “Global Connection” 
ismi altında yapılan medya çalışmalar ile yurtdışı gazete-
lerinde sektörümüz ile ilgili haberler yer almış ve katılım 
sağladığımız fuarlar ilgi artarken farkındalık yaratan önemli 
etki sağlanmıştır. İHKİB stratejik ortaklığında; Almanya’da 
Die Welt Gazetesi, Rusya’da Komsomolskaya Pravda ve 
Kommersant gazeteleri ile www.kp.ru internet ana haber 
portalında hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerimizi tanıtan 
özel yayınlar, ekler çıkartılmıştır. 2014 yılında toplamda 
5 gazete ve 2 internet portal yayını gerçekleştirilmiştir. Bu 
sayede; Almanya’da 909 bin okura, 
Rusya’da 27,6 milyon 
okura ulaşılmıştır. Ör-
neğin, Rusya’da yayımla-
nan gazeteler CPM Mos-
kova Konfeksiyon Fuarı 
sırasında, Almanya’da ya-
yınlanan gazete ise Bread 
and Butter ve Berlin Moda 
Haftası esnasında yayım-
lanmışlardır.
Bu gazeteler sayesinde 
yaklaşık 28,5 milyon kişi-
ye ulaşılmış ve Türk hazır 
giyim sektörünün gelişimi 
milyonlara aktarılmıştır.

Kriter Ödül Firma Sayısı

50 Milyon $ ve üzeri Platin 56 Firma

20-50 Milyon $ arası Altın 141 Firma

10-20 Milyon $ arası Gümüş 200 Firma

2,5-10 Milyon $ arası Bronz 639 Firma

500 Bin – 2,5 Milyon $ arası Başarı Sertifikası 1010 Firma
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İHRACAT PERFONMANS 
RAPORLARI 
Üç aylık ihracat performansı
değerlendirme raporları
Ülkemizin en önemli imalat sanayi kollarından biri olan 
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat perfor-
mansı, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından tutulan ka-
yıtlar ve istatistikler çerçevesinde değerlendirilerek üçer 
aylık dönemler itibarıyla ihracat performans değerlen-
dirme  raporları hazırlanmaktadır. 2014 yılında da sek-
törün ihracat performansı Ocak-Mart,  Ocak-Haziran, 
Ocak-Eylül ve yıllık olmak üzere üçer aylık dönemler 
itibariyle dört adet rapor hazırlanarak ortaya konmuş ve 
ilgili tüm tarafların bilgisine sunulmuştur. Söz konusu 
performans raporlarında; yönetici özeti, Dünya Ticaret 
Örgütü, OECD, Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Merkez 
Bankası gibi uluslararası kaynaklardan derlenen dünya 
ekonomisi ile ilgili bilgiler, TÜİK ile Merkez Bankası 
kaynaklarından derlenen Türkiye ekonomisindeki son 
gelişmeler, ihracatın genel görünümü, başlıca ülke grup-
ları itibariyle ihracat, ürün grupları bazında hazır giyim 
ve konfeksiyon ihracatı, hammadde ithalatı, kapasite 
kullanım oranı ve yatırımlar ile performansa etki eden 
faktörler gibi temel bölümler yer almaktadır. 
İhracat performans raporları Ekonomi Bakanlığı’na ve 
ilgili Yönetim Kurulu’na sunulmalarının ardından, aynı 
alanda faaliyet gösteren diğer ihracatçı birliklerine gön-
derilmekte ve dernekler, bankalar, yayın kuruluşları, 
araştırmacı, öğrenci ve benzeri her kesimden ilgilinin 
ulaşabilmesini teminen İTKİB web sitesinin “Raporlar/
İstatistik” menusu altında “Raporlar” bölümüne yerleş-
tirilerek genel kullanıma açılmaktadır. 2014 yılı ihracat 
performans raporlarımız da ilgili bütün kesimlere duyu-
rulmuştur.

ARGE VE 
MEVZUAT 
ÇALIŞMALARI

Aylık sektörel ihracat
değerlendirme bilgi notları
Aylık bilgi notlarında dönemsel ihracat performansı, 
aylık bazda ihracatın gelişimi, en fazla ihracat yapılan 
ülkeler ve ihracat artışında öne çıkan pazarlarda ihra-
catın gelişimi incelenmekte, sanayi üretim endeksinde-
ki ve kapasite kullanım oranındaki değişikliklere yer 
verilmekte ve ay içinde ihracat sektörümüzü etkileyen 
ekonomik gelişmelere ana hatlarıyla değinilmektedir.  

İSTATİSTİKSEL RAPORLAR
AB istatistik raporları - aylık 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 il-
gilendirmektedir. Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörlerimizin AB pazarındaki konumunu takip etmek 
amacıyla, AB’nin bu sektörlerdeki ithalat rakamları, ürün 
grupları bazında aylık ve dönemsel olarak izlenmiş ve 
raporlama yapılmıştır. Ayrıca AB pazarındaki diğer ra-
kiplerin konumu, karşılaştırmalı olarak raporlanmıştır.   

Fiili istatistik raporları - korunma önlemi
istatistikleri:
Tekstil, hazır giyim ve konfeksyion sektörlerine ait TÜ-
İK tarafından açıklanan fiili ihracat ve ithalat rakamları 
ve korunma önlemi uygulanan ürünlere ait istatistiksel 
veriler, aylık bazda raporlanmıştır. 

Ülke istatistikleri
Genel Sekreterliğimizi ziyaret eden heyetler, konso-
losluk ziyaretleri, yönetim kurulu üyelerinin yurtdışı 
heyetleri gibi çeşitli etkinliklere yönelik, ilgili ülke ile 
ülkemiz arasında, genel ve hazır giyim ve konfeksiyon 
ticaretine yönelik TÜİK tarafından açıklanan fiili rakam-
lara dayanarak dış ticaret verilerini gösteren raporlar 
hazırlanmıştır.

ÜLKE RAPORLARI
İTKİB Genel Sekreterliği organizasyonunda iştirak edi-
len uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri ile yönetim ku-
rullarımızın kamu kurumları koordinatörlüğünde iştirak 
ettikleri yurtdışı heyetler dolayısıyla gidilen ülkelerle 
ilgili güncel sektörel ülke raporları, Birliğimiz tarafından 
hazırlanmaktadır. 2014 yılı içerisinde Fransa, İngiltere, 
İtalya, Rusya Federasyonu, Avustralya, Çin Halk Cum-
huriyeti ve Gambiya için hazır giyim ve konfeksiyon sek-
törü yönünden 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 dikkate 
alınmakta, böylece hem etkinliğe katılan Türk firmaları-
na hem de ilgili sektörel taraflara sözkonusu pazarlarla 
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ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu raporlarda, Eco-
nomist Intelligence Unit, CIA Country Profiles ve ilgili 
ülkelerin sektörel kuruluşlarının hazırladığı raporlar gibi 
çeşitli uluslararası kaynaklar kullanılmakta, Eurostat ve 
Trademap verileri ile Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi 
istatistikleri ve ilgili ülkede görevli Ticaret Müşavirliği 
raporlarından yararlanılmaktadır. 2014 yılı içerisinde 
hazırlanan 8 adet ülke raporu, İTKİB web sitesinde “Ra-
porlar/İstatistik” – “Raporlar” – “Ülke Raporları” menüsü 
altına yerleştirilmiş ve üyelere sirküler ve duyuru yapıla-
rak ilgili kesimlerin kullanımına sunulmuştur.

Kısa ülke notları
Genel Sekreterliğimizi ziyaret eden heyetler ve yönetim 
kurulu üyelerinin yurtdışı heyetleri gibi çeşitli etkin-
liklere 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
Dünyada ve Türkiye’de çorap ticareti
üzerine güncel bilgiler 
Dünyanın en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 
yapan yedinci ülkesi olan Türkiye’de, çorap sanayiinin 
oldukça önemli bir alt sektör olduğu ve ihracat potan-
siyeli dikkate alınarak Birliğimiz tarafından 2014 Ekim 
ayında “Türkiye’de Çorap Ticaretinin Güncel Durumu 
Ve Dünya Ticaretinde Yeri” başlıklı bir rapor hazırlan-
mıştır. Rapor Türkiye’nin çorap ticaretinin ürünler ve 
ülkeler bazında güncel veriler ile detaylı şekilde ortaya 
konduğu, çorap sanayicilerimiz açısından önemli bir 
kaynak niteliğindedir ve Yönetim Kurullarımıza sunul-
masının ardından, ilgili kesimlerin yararlanabilmesini 
açısından web sitemizin “Rapor/ İstatistik” menüsündeki 
“ Araştırma Raporları” kısmına yerleştirilmiştir.

Türkiye’nin denim kumaş ve konfeksiyon 
dış ticareti üzerine istatistiki bilgiler ve dün-
ya denim pantolon pazarına bakış
Dünyanın 7. büyük konfeksiyon ihracatçısı ve 8. büyük 
tekstil ihracatçısı olan Türkiye’de önemli bir denim ku-
maş ve denim giysi üretim kapasitesi ve ihracat potan-
siyeli bulunmaktadır. Ürün grubunun Türkiye tekstil ve 
konfeksiyon ihracatındaki önemi gözönünde bulundu-
rularak, 2014 Mayıs ayında “Türkiye’nin Denim Kumaş 
ve Konfeksiyon Dış Ticareti Üzerine İstatistiki Bilgiler 
ve Dünya Denim Pantolon Pazarına Bakış” başlıklı bir 
rapor hazırlanmıştır. Raporda denim giysilerin Türkiye 
konfeksiyon ticaretindeki yeri ve denim kumaşların 
tekstil ticaretindeki yeri irdelenirken, 2000 yılından 
2013 yılına son ondört yıllık süreçte denim giysi ve de-
nim kumaş ihracatı ve ithalatı yıllar, ürünler ve ülkeler 
bazında Ekonomi Bakanlığı kaynaklı istatistikler ile or-
taya konmuştur. Denim raporu da diğer raporlarımız gi-
bi, Yönetim Kurullarımıza sunulmasının ardından, ilgili 
kesimlerin yararlanabilmesini için web sitemizin “Rapor/ 
İstatistik” menüsündeki “ Araştırma Raporları” kısmına 
yerleştirilmiştir.
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Avrupa Birliği ithalatı değerlendirme raporu
Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Euro bölgesinde 
yaşanan ekonomik sıkıntılar, bu bölgenin ithalat kapa-
sitesinin gerilemesine neden olmaktadır. Bu çerçevede 
AB’nin Türkiye’den tekstil, hazır giyim ve konfeksi-
yon sektörleri ithalatının ayrıntılı olarak incelendiği bir 
değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Raporda ayrıca 
Türkiye’nin rakiplerinin bu pazardaki konumları Türki-
ye ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

2023 İHRACAT STRATEJİSİ
2023 Türkiye İhracat Stratejisi, 13 Haziran 2012 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu 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 gerekmektedir. 2023 
İhracat Stratejisi kapsamında hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörüne yönelik çalışmaların koordinasyonu Genel 
Sekreterliğimizce yürütülmekte olup 2023 yılında hazır 
giyim ve konfeksiyon sektöründe 60 milyar dolar ihra-
cat hedefine ulaşılması öngörülmektedir. Bu bağlamda  
hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yönelik başarı 
performansının ölçülmesi ve takibi amacıyla yapılan 
çalışmalarda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuru-
luşlarından sektörel bilgiler talep edilmiş, veriler güncel-
lenerek raporlanmıştır.
Ayrıca yıl içerisinde 2023 İhracat Stratejisi’nin 26 sektör-
deki çalışmalarının TİM Başkanı ve sektör proje liderleri 
ile değerlendirildiği toplantıya Yönetim Kurullarımız ta-
rafından katılım sağlanmıştır. Bu toplantı 21 Ocak 2014 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. İHKİB Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri söz konusu toplantıya iştirak etmişler, 
sektör bazında ihracat hedeflerini, dünya, hedef ve mev-
cut pazarlardan alınan payları, belli büyüklüklerdeki 
firma sayıları vb. ölçütler ışığında 2013 yılı gerçekleş-
meleri ve 2023 yılı için uzun vadeli başarı seviyelerine 
ilişkin bilgileri sunmuşlardır. 2023 İhracat Stratejisi 
projesi kapsamındaki görevli personel, verilerin eş anlı 
izlenebildiği ve grafik gösteriminin yapılabildiği yazılı-
mın eğitimini alarak gerekli veri girişlerini bu program 
üzerinden aylık bazda güncellemeye başlamıştır.

işleme rejimi ve ayniyat uygulamalarının değerlendi-
rilmesi, ihracatta devlet yardımlarının prosedürlerinin 
basitleştirilmesi, markalı ihracatın takibi ve marka hak-
larının korunması ile ilgili önlemler ve yatırım teşvikleri 
konuları yer almıştır.

TİM GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI 
(13 Kasım 2014) 
13 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi 
Konferans Salonu’nda Gümrük ve Ticaret Bakanı Nu-
rettin Canikli’nin katılımında TİM Genişletilmiş Başkan-
lar Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.Toplantıda son 
dönemde,gümrüklerde yaşanan tam tespit ve kırmızı hat 
uygulamalarına ilişkin sorunlar görüşülmüştür.İHKİB Baş-
kanı Hikmet Tanrıverdi söz alarak, Dahilde İşleme Rejimi 
(DİR) kapsamında yapılan denetimlerde yerinde denetim 
yapılması talebini iletmiş ve ithalatta da aynı sıkıntıların 
varlığını vurgulamıştır. Konuyla ilgili olarak söz alan diğer 
katılımcılar da, ihracat ürünlerinin kırmızı hatta düşmesi ile 
ilgili sıkıntının giderilmesi talebini ve bu kapsamda kırmızı 
hatta düşen malların kontrolü dolayısıyla, ihracatı yapılan 
mallarda oluşan fatura, miktar (adet ve kilogram) eksiği 
ve malı ithal eden ülkenin bu nedenle ihracatçıya yarattığı 
sıkıntı kaynaklı sorunların giderilmesi talebini iletmiştir. 

EKONOMİ BAKANLIĞI SEKTÖREL 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
22 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da Ekonomi Bakanı Sa-
yın Nihat Zeybekçi başkanlığında bir değerlendirme top-
lantısı gerçekleştirilmiştir. Hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatçılarını temsilen İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafın-
dan iştirak edilen toplantı öncesinde toplantı gündem 
önerileri ana maddeler halinde Bakanlığa iletilmiştir. Bu 
maddeler arasında ithalatta ilave gümrük vergisinden 
istisna edilmesi talep edilen hammaddeler, hammadde 
tedariğinin önündeki engellerin kaldırılması, dahilde 
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME
(24 Aralık 2014)
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve İHKİB Yönetim 
Kurulu üyeleri 24 Aralık 2014 tarihinde Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile İstanbul’da bir araya gel-
miştir. Toplantıya Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürü 
Harun Uslu, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı H. 
Hasan Murat Özsoy, Risk Analizleri Dairesi Başkanı Halil 
İbrahim Bozkuş, İstanbul Bölge Müdürü Nevzat Er, böl-
ge müdür yardımcıları ve gümrük müdürleri katılmıştır. 
Toplantıda, Gümrüklerde yapılan iş ve işlemlerin nasıl 
daha hızlı yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Son günlerde yaşanan tam tespit uy-
gulamaları nedeniyle yaşanan sorunlar dile getirilerek 
çözüm önerileri paylaşılmıştır. Toplantıda ayrıca eğitim 
ve diğer konularda yapılabilecek işbirlikleri değerlendi-
rilmiştir.

YOİKK ÇALIŞMALARINA KATILIM 
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yatırım Ortamını 
İyileştime Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına 
sektörlerimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz ta-
rafından destek verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel sektör temsilcikerinden oluşan Şirket İşlemleri ve 
Kurumsal Yönetim , İstihdam, GİTES ve Sektörel Lisans-
lar, Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri, Vergi ve Teşvik-
ler, Dış Ticaret ve Gümrükler, Fikri, Sınai Mülkiyet Hak-
ları ve ARGE, Yatırım Ortamı Mev. ve Hukuksal Süreç, 
Finansmana Erişim, Altyapı başlıklı 10 Teknik Komite 
aracılığıyla sürdürülen 2014-2015 eylem planı hazırlık-
ları için Birliğimiz eylem önerileri  Bakanlığa iletilmiş 
ve yıl içerisinde yapılan toplantılara teknik komitelerde 
yeralan ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz katılım ve katkı 
sağlamışlardır. Komitelerin 2014 – 2015 dönemine ilişkin 
eylem planlarının hazırlanması için, Birliğimiz eylem öne-
rileri de Bakanlığa iletilmiştir. Öte yandan Birliğimiz tara-
fından YOİKK Teknik Komiteleri’nden İstihdam, Gümrük 
ve Dış Ticaret ile Vergi ve Teşvik Komitelerinde etkin bir 
şekilde katlık ve katkı sağlanmakta olup Yönetim Kurulu 

Üyelerimizden İstihdam Komitesi’nde Jale Tunçel, Güm-
rük ve Dış Ticaret Komitesi’nde Harun Bayramoğlu ve 
Vergi ve Teşvikler Komitesi’nde Birol Sezer yer almakta-
dır. Bu çerçevede İstihdam Komitesi’nin 15 Mayıs 2014, 
17 Haziran 2014 ve 30 Ekim 2014 tarihlerinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleş-
tirilen toplantılarına Yönetim Kurulu Üyesi Jale Tunçel 
tarafından katılım sağlanmıştır. Sözkonusu toplantılarda 
istihdam teknik komitesi eylem planı maddeleri tek tek 
incelenerek gelinen güncel durum hakkında katılımcı-
lar bilgilendirilmiştir. YOİKK Vergi ve Teşvikler Teknik 
Komitesi’nin 2014-2015 dönemi 7 no’lu “Türkiye’nin ta-
sarım kapasitesini güçlendirmeye yönelik desteklerin ar-
tırılması ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesine 
yönelik tedbirler alınması” eylemi kapsamında tasarım 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alınabilecek tedbir-
lerin belirlenmesi ve bu konuda verilebilecek desteklerin 
hayata geçirilmesi amacıyla, 15 Ağustos 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıya ise Yönetim Kurulu Üyesi Birol 
Sezer katılmıştır.

MEVZUAT KOMİTESİ ÇALIŞMALARI
Mevzuat Komitesi’nin ilk toplantısı alt çalışma grupları 
çerçevesinde çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

İthalat ve Antidamping vb. Ticaret Politikası 
Önlemleri Çalışma Grubu: Suni-sentetik kesik 
elyaftan iplikler ile polyester tekstürize iplikler antidam-
ping soruşturmaları kapsamında çalışmalar yürütülmüş 
ve 10 Ekim 2014 tarihinde polyester tekstürize iplikler 
dinleme toplantısı ile 13 Ekim 2014 tarihinde suni-sen-
tetik kesik elyaftan iplikler dinleme toplantısına katılım 
sağlanmış ve toplantılar sonrası Birliğimiz görüşleri 
Ekonomi Bakanlığına iletilmiştir. 18 Ekim 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan ABD menşeli 5201 GTİP’li 
pamuklara ilişkin antidamping soruşturması ile ilgili “il-
gili taraf başvurusunda bulunulmuştur.

Dahilde İşleme Rejimi Alt Çalışma Grubu: 
Dahilde İşleme Alt Çalışma Grubu tarafından 27 Haziran 
2014’te gerçekleştirilen toplantı saonrasında aşağıdaki 
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kararlar alınarak gerekleri yerine getirilmiştir. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından bazı belgelere konan ayniyat şartı 
ile ilgili olarak yapılan ithalatın ana hammadde olma-
ması durumunda( İthal edilen kumaşın  ceplik olarak 
kullanımı gibi) ayniyat işleminin  yapılmasının mümkün 
olmadığı belirtilerek, konunun Ekonomi Bakanlığı’na 
iletilmesine karar verilmiştir.

Diğer Mevzuat ve İhracat Konuları Çalışma 
Grubu: YOİKK Gümrük ve Ticaret Komitesi’nde yera-
lan “ihracat süreçlerinde maliyet yaratan unsurların ve 
maliyetlerin tespiti” eylem planı çerçevesinde Komitemiz 
tarafından bir çalışma yapılmış ve şirket kuruluşundan 
başlamak üzere üretim, hammadde temini ile gümrük-
leme ve ihracat süreçlerinin tümüne ilişkin bir maliyet 
unsurlarının yeraldığı tablo oluşturulmuş ve TOBB ile 
paylaşılmıştır. Ayrıca Komite çalışmaları kapsamında 
yetkilendirilmiş yükümlü düzenlemesi ile ilgili sektörü-
müz firmalarının karşılaştığı sorunlar ve C tipi  onaylan-
mış kişi statüsü belgelerinin mavi hat ve ayrıca  götürü/
indirimli teminat uygulamalarından yararlandırılması 
hususundaki Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sektörel 
talepler iletilmiştir.

Vergi ve KDV Çalışma Grubu: Çalışma Grubu 
tarafından bahsi geçen dönemde TBMM gündeminde 
olan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 
ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” çalışmala-
rı kapsamında sektörümüzce önem taşıyan bazı hususla-
rın da Kanun kapsamına alınması ile ilgili öneriler tespit 
edilerek TİM ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmiştir. 

ANTİ DAMPİNG VE KORUNMA 
ÖNLEMLERİ SORUŞTURMALARI
Sektörün temel hammaddelerinde uygulanan antidam-
ping ve korunma önlemleri sektörün rekabetini olumsuz 
etkilendiğinden 2014 yılında İHKİB tarafından yoğun 
faaliyetlerde ve girişimlerde bulunulmuştur. 

Sentetik Filament Dokuma Giysilik Kumaş 
(5407 Gtip) 
24 Temmuz 2013 tarihinde, Çin, Tayvan, G. Kore, 
Malezya ve Tayland menşeli olanlar için nihai gözden 
geçirme soruşturması başlatılmıştır. Sözkonusu önlemle-
rin 5 yıllık bir dönem için tekrar uzatılması amacıyla 24 
Temmuz 2013 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme 
soruşturmasına İHKİB ve diğer bazı sektörel dernek ve 
birlikler ilgili taraf başvurusunda bulunmuştur. Söz-
konusu ürünler Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörünü 
yakından ilgilendirmekte olup bu ürünlerin içinde sek-
törün astarlık gibi yardımcı maddeleri ile giyim üreti-
minde kullanılan poliviskon gibi kumaşlar da yeralmak-
tadır. Öte yandan sözkonusu kumaşlardan astarlık gibi 
yardımcı maddelerinin ağırlıklı yeraldığı 110 gram/m2 
daha düşük olan ve atkısı/çözgüsü sentetik filamentten 
olanları Türkiye’de üretilmemekte ya da üretimi fizibil 
olmamakta ve bu nedenle sektör tarafından özellikle bu 
tür özellikleri taşıyan kumaşların soruşturmadan istisna 
edilmesi istenmektedir.Bu bağlamda hazırlanan görüş 
raporu Sektör adına Ekonomi Bakanlığı’na 5 Mayıs 2014 
tarihinde iletilmiştir. Konuyla ilgili 21 Ağustos 2014 
tarihinde İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Ekonomi 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürü ve ekibinin katılımıyla 
bir toplantı yapılarak soruşturmanın geldiği aşama ve 
sektörlere yansımaları değerlendirilmiş ve özellikle 110 
gram/m2’den düşük ağırlıklı bu tür ürünlerin soruştur-
madan istisna edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Poliester Tekstürize İplikler (5402.33 Gtip)
31.12.2008 tarihinden itibaren Çin, Endonezya, Malez-
ya ve Tayland menşeli polyester tekstürize iplikler için 
uygulanmakta olan önlemlerin nihai gözden geçirme  
soruşturması açılması durmunda  31.12.2013 tarihinde 
sona ereceği duyurusu çerçevesinde, sözkonusu önlem-
lerin devam ettirilmemesi için İHKİB tarafından Ekono-
mi Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Ancak anılan 
ürün/ülkeler ile yerli üreticiler tarafından yapılan baş-
vuru neticesinde 17 Aralık 2013 tarihinde nihai gözden 
geçirme soruşturması açılmıştır. Söz konusu soruşturma 
kapsamında İHKİB olarak, 23 Ocak 2014 tarihinde 
“ilgili taraf“ başvurusunda bulunulmuştur.İHKİB adına 
hazırlanan bilgi, belge ve görüşleri içeren savunma dos-
yası Bakanlığa iletilmiştir.10/10/2014 tarihinde Ekono-
mi Bakanlığı’nda ilgili tarafların katılımıyla düzenlenen 
“kamu dinleme toplantısı” katılım sağlanmıştır. 

Sentetik Suni Kesik Elyaftan İplikler
(55.08, 5509, 55.10, 55.11)
12.01.2009 tarihinden itibaren Çin, Endonezya ve Hin-
distan menşeli sentetik suni kesik elyaftan iplikler için 
uygulanmakta olan önlemlerin nihai gözden geçirme 
soruşturması açılmaması durmunda  12.01.2014 tari-
hinde sona ereceği duyurusu çerçevesinde, sözkonusu 
önlemlerin devam ettirilmemesi için İHKİB tarafından 
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Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Ancak 
anılan ürün/ülkeler için yerli üreticiler tarafından yapı-
lan başvuru neticesinde 10 Ocak 2014 tarihinde nihai 
gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Söz konusu so-
ruşturma kapsamında İHKİB olarak, 13 Şubat 2014 ta-
rihinde “ilgili taraf“ başvurusunda bulunulmuştur. Nihai 
Bildirim Raporuna ilişkin İHKİB görüşü hazırlanıp Eko-
nomi Bakanlığı’na gönderilmiştir. 13/10/2014 tarihinde 
Ekonomi Bakanlığı’nda ilgili tarafların katılımıyla dü-
zenlenen “kamu dinleme toplantısı” katılım sağlanmıştır.

Poliesterden Düz İplikler (5402.47)
26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya 
menşeli olan 5402.47 GTP’lu poliesterden düz ipliklerin 
ithalatına yönelik olarak  anti damping soruşturması 
başlatılmıştır. Sözkonusu soruşturma kapsamında İH-
KİB olarak, 31 Mayıs 2013 tarihinde “ilgili taraf“ baş-
vurusunda bulunulmuştur. Sözkonusu toplantının 18 
Temmuz 2014 düzenlenen kamu dinleme toplantısı 
katılım sağlanmıştır.

İHKİB EKONOMİ BAKANLIĞI – 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
ZİYARETİ (12 Eylül 2014)
İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve 
beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Kemalettin Gü-
neş, Özkan Karaca, Jale Tunçel, Birol Sezer, Harun Bay-
ramoğlu, Nilgün Özdemir ile Genel Sekreter Yardımcısı 
Cemal Bayazıt, 12 Eylül Cuma günü Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı İbrahim Şenel, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürü Veysel Parlak ve Ekonomi Bakanlığı İtha-
lat Genel Müdürü Kadir Bal’ı ziyaret etmiştir. Sözkonu-
su ziyaretlerde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 
Türkiye ve dünyadaki yeri, güncel ihracat performansı, 
gelecek senaryoları ve planlanan projeler gündeme ge-
tirildi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye 
ekonomisi için önemine vurgu yapılan görüşmelerde ih-
racatın önünü açacak düzenlemelerin bir an önce hayata 
geçirileceği ifade edilmiştir. 

İHKİB YÖNETİM KURULU
BASIN TOPLANTISI
(3 Mart 2014)
İHKİB Yönetim Kurulu tarafından 3 Mart 2014 tarihin-
de 2013 yılının bir değerlendirmesi, güncel durum ve 
geleceğe yönelik projelerin basın mensupları aracılığıyla 
kamuoyuna aktarılması maksadıyla bir basın toplantısı 
düzenlenmiştir. Sözkonusu basın toplantısında İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi tarafından 
“Hedef 2017: 30 Milyar $ başlıklı bir sunum yapılmış-
tır. Sunumda Türk Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü-
nün ihracat, yatırım, istihdam ve katma değer açısından 
ülke ekonomisine katkıları, 2013 ihracat verileri, en 
fazla katma değerli ürün ihraç eden ilk üç sektör arasın-
da oluş, AB pazarındaki durum ve sektörün geçirmekte 
olduğu değişim dönüşüm süreci anlatılmıştır.

DİJİTAL ARŞİV PROJESİ
Sektörün hedeflerine ulaşmasında geçmişten günümüze 
edindiği deneyim ve birikimin sektörün tüm taraflarıyla 
paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün deneyim ve bi-
rikimin paylaşılabilmesi, bu deneyim ve oluşturulan de-
ğerlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve toplumsal 
hafızada hakettiği yeri alabilmesi için İHKİB tarafından 
dijital arşiv çalışması başlatılmıştır. 

AB KONULARI
Brüksel Temsiliğimizden gönderilen ve sektörümüz ilgilen-
diren çeşitli bilgilerden üyelerimizi bilgilendirmek üzere 
bilgi notları hazırlanmaktadır. 2014 yılında şu konularda 
bilgi notları üzerinde çalışılmıştır. 
• Norveç’te Tekstil ve Halıda PFOA Kullanımının Yasaklan-
ması - Bilgi Notu
• Pakistan GTS+Bağlamında Kullanılabilecek Olası Araçlar 
- Bilgi Notu
• AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması - Bilgi Notu
• AB Kişisel Güvenlik Ekipmanı ve Kablolu Tesisatlar Mev-
zuat Değişiklikleri - Bilgi Notu
• “Tercihli Ticaret Anlaşmaları Düzgün Şekilde Yönetiliyor 
mu?” Raporu – Bilgi Notu
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• Haiti CTMO-HOPE – Bilgi Notu
• Arjantin 4202/4203 GTİP’lerde Referans Fiyat Uygulaması 
– Bilgi Notu
• Arjantin İthalat Sınırlamaları – Bilgi Notu
• AB Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projesi Final Konferansı – Bilgi Notu
• Bangladeş Dhaka Konfeksiyon Zirvesi 2014 – Bilgi Notu
• Euratex Sürdürülebilirlik & Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
– Bilgi Notu
• TTIP Müzakereleri Menşe Kuralları – Bilgi Notu
• High End Kültürel ve Yaratıcı Sektörlerin Avrupa Ekono-
misine Katkısı Raporu – Bilgi Notu
• “AB’de Enerji Destekleri Ve Enerji Üretim Maliyeti” Bilgi 
Notu 

EURATEX KOMİTESİ VE
YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Euratex Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu 
Toplantıları (28 Mart 2014/Brüksel, 4 Haziran 
2014/Brüksel, 26 Eylül 2014/ Brüksel, 5 Ara-
lık 2014/ Brüksel)
Bilindiği gibi Euratex, Avrupa Birliği nezdinde sektörün en 
güçlü şekilde temsil edildiği, AB Komisyonu’nun tekstil ve 
hazırgiyim sanayii ve ticareti ile ilgili konularda oluştura-
cağı karar ve politikalarda muhatap aldığı en güçlü sektör 
kuruluşudur ve ülkemiz tekstil ve hazır giyim sektörleri 
temsilcileri Euratex Yönetim Kurulu’nda üstlenmiş ol-
dukları görev çerçevesinde, sözkonusu kuruluş içerisinde 
ülkemiz sanayiinin çıkarlarının korunması amacı ile AB 
nezdinde alınacak kararlara ve ülkemiz sanayiinin AB ül-
kelerindeki muhatapları ile işbirliğinin gelişmesine önemli 
katkı sağlamaktadırlar. Euratex Yönetim Kurulu’nda Birli-

ğimizi, İHKİB Yönetim Kurulu Eski Üyesi Ruşen Çetin ile 
temsil etmektedir. Euratex çerçevesinde gerçekleştirilen 
bu toplantı ve faaliyetlere de İHKİB Euratex temsilcisi 
tarafından katılım sağlanmış ve sektörel çıkarlar doğrultu-
sunda girişimlerde bulunulmuştur.

Euratex Komitesi Toplantısı (20 Mart 2014)
20 Mart 2014 tarihinde İHKİB Toplantı Salonunda ger-
çekleştirilen Euratex toplantısının gündemi ile toplantıda 
ele alınan hususlar ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir:AB 
ve ABD arasında devam eden Trans-Atlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması müzakereleri kap-
samında, Euratex ve Amerika Konfeksiyon & Ayakkabı 
Birliği (AAFA), müzakere heyeti başkanları olan AB Ko-
misyonu Ticaret Komiseri Karel De Gucht ve ABD Ticaret 
Temsilciliği Ofisi (USTR) Temsilcisi Michael Froman’a 
hitaben 10 Mart 2014 tarihli bir mektup göndermişlerdir.

Euratex Komitesi Toplantısı (20 Ağustos 2014)
Euratex Komitesi’nin 20 Ağustos 2014 tarihli toplantı-
larında aşağıdaki gündem maddeleri değerlendirilmiş-
tir.Buna göre AB Komisyonu’nun Topluluk Gümrük 
Kodu’nun yeniden düzenlenmesi için “Tercihli Olmayan 
Menşe Kuralları” konusunda başlattığı danışma çalış-
ması kapsamında “son temel işlem” prensibine ilave 
olarak “ürün spesifik kurallar” getirilmesi amaçlanmakta 
olup sektörümüz açısından tercihsiz menşe kurallarında 
böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiş 
ve bu da Euratex’e iletilmiştir. Ayrıca aynı toplantıda 
AB Komisyonu’nun 48 ülkeyi kapsayan Paneuromed 
Bölgesi’nde 50-63 fasıllar arasında yeralan tekstil ve kon-
feksiyon mamulleri ile ilgili menşe kurallarını revize ede-
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İHKİB ÇALIŞTAYI (1-2 Kasım 2014)
İHKİB, önemli ekonomistlerin katılımıyla 1-2 Kasım tarih-
lerinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay’a İHKİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İHKİB Başkan 
Yardımcısı Kemalettin Güneş, İHKİB Başkan Yardımcısı 
Mustafa Gültepe, İHKİB Yönetim Kurulu üyeleri Özkan 
Karaca, Okyay Mızrak, Hikmet Ünal, Özcan Sümer, Cem 
Altan, Jale Tunçel, Mustafa Paşahan, Fatih Yarkın ve İTKİB 
yetkilileri katılmıştır. Çalıştayın birinci bölümünde Prof.
Dr.Kerim Alkin’in moderatörlüğünde bir dizi soruya ce-
vap aranmıştır. Katılımcıların sorulara yanıt bulunabilme-
si, mevcut durumun tespiti ve güncel konular hakkında 
bilgi tazelemesi amacıyla,  sırasıyla Dr. Can Fuat Gürlesel, 
Doç.Dr. Melih Bulu ve Prof.Dr. Emre Alkin tarafında birer 
sunum yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre 
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün rekabetçilik 
seviyesi “yüksek” konumda olduğu kaydedilen toplantıda, 
doğru adımlar atılmaya devam edilir ise sektörün gelişece-
ğini gösterdiği kaydedildi. Son on yılda dünya pazarında 
Türkiye’nin payı yüzde 3-4 arasında değiştiği kaydedile-
ren bunun da daha gelişmek için ciddi bir potansiyel teş-
kil ettiği ele alındı. Bunun için Türkiye’nin rakipleri olan 
İtalya ve Fransa gibi ülkelerle nasıl rekabet edeceğinin 
stratejisinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı. 

SEKTÖR BULUŞMALARI
TOPLANTILARI 
(25 Kasım ve 24 Aralık 2014)
İHKİB Yönetim Kurulu tarafından, üye firmalarla sektörel 

ORGANİZE 
EDİLEN 
TOPLANTILAR

rek 2015 yılına kadar uyumlu hale getirilmesi yönünde-
ki çalışmalarını hızlandırdığından hareketle, sektörümüz 
tarafından revizyon çalışmalarına katkı sağlamak üzere 
Paneuromed menşe kurallarında ikili temel değişimi esas 
alan görüşünün EURATEX’e iletilmesi kararlaştıırlmıştır. 

33. ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
KONFERANSI (1-4 Haziran 2014)
Euratex Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İHKİB tem-
silcisi Ruşen Çetin 1-4 Haziran 2014 tarihleri arasında 
ABD’de düzenlenen 33. ABD-Türkiye İlişkileri kon-
ferasına katılarak TTIP’nın olası etkileri ABD-Türkiye 
ilişkileri hakkında bir sunum yapmıştır. Sunumunda 
Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü hakkında bilgi 
veren Çetin, TTIP anlaşmasının Türkiye’ye olası etkileri 
hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.

EKONOMİ BAKANLIĞI 
YETKİLİLERİ İLE TTIP 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
(29 Mayıs 2014)
29 Mayıs Perşembe günü Dış Ticaret Kompleksi’nde ABD 
ve AB arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTYO) konusunda Türkiye’nin yak-
laşımı ve sektörel olarak yapılacakları konuşmak üzere 
Ekonomi Bakanlığı yetkilerinin davet edildiği bir toplan-
tı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Ekonomi Bakanlığı’nı 
temsilen Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü 
Dilemre, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Fuat Kasımcan ve Avrupa Birliği Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanı Canan Nilüfer Dora katılım sağ-
lamışlardır.Toplantıya, İHKİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gültepe ve İHKİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Jale Tunçel ile Euratex Yönetim Kurulu üyeleri 
Hadi Karasu ve Kenan Koç katılmışlardır.
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konularda daha yoğun bir iletişim sağlanarak sinerjinin 
artırılması ve ileriye yönelik ihracat hedeflerine ulaşa-
bilmek amacıyla güç birliği içinde eylem planlarının ve 
stratejilerin oluşturulması amacıyla, “Sektör Buluşmala-
rı” adı altında yapılacak toplantıların ilk ikisi 25 Kasım 
ve 24 Aralık 2014 tarihlerinde iki grup olarak 2014 yı-
lında en fazla ihracat yapan ilk 100 firma ile gerçekleş-
tirilmiştir.  Toplantıda İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi bir sunum yaparak sektörün güncel 
durumunu, sorunlarını, çözüm önerilerini ve planlanan 
faaliyetleri aktararak önümüzdeki dönemde hep birlikte 
ve ortak söylemle hareket edilmesi için bu toplantıların 
başlatıldığını diğer üye firmalarımızla devam ettirileceği 
belirtilmiştir. Hızlı hareket edebilme kabiliyetine daya-
lı olarak uluslararası pazarlarda önemli bir üstünlüğü 
bulunan sektörümüzün yurtiçinde hammadde temini 
ve ithalat, dahilde işleme rejimi, gümrüklerde yaşanan 
problemler gibi konularda sektörün çeşitli zorluklarla 
karşılaştığına değinen Hikmet Tanrıverdi, bu sorunların 
çözümü için ilgili kamu kuruluşları nezdinde temasların 
sürdürüldüğünü belirterek bu konularda sektörümüzün 
ve taleplerinin kamuoyu nezdinde daha görünür kılın-
ması için medya dahil çeşitli platformlarda  faaliyetler 
yürütülmeye başlandığı bilgisini verilmiştir.

SEKTÖREL DERNEK
BAŞKANLARI İLE TOPLANTI
(20 Ağustos 2014)
20 Ağustos 2014 tarihinde İHKİB Başkanı Hikmet Tan-
rıverdi,  Yönetim Kurulu üyeleri  ile  BMD, BATİAD, 
LASİAD, MESİAD, OTİAD, TGSD, TİGSAD, TRİSAD, 
MTD gibi Sektörel Derneklerin Başkanları ve/veya tem-
silcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıda öncelikle hazır giyim ve konfeksiyon sektö-
rünün güncel ihracat verileri değerlendirildi.  Avrupa 
Birliği ülkelerinin ekonomilerindeki olası gelişmeler 
ile sınır ve komşu ülkelerimizde yaşanan siyasi istik-
rarsızlıkların yılın ikinci yarısı ihracatına etkileri konu-
sunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca Rusya 
Federasyonu ile Avrupa Birliği arasında yaşanan yaptı-
rımlar krizi sonucunda Rusya’nın Türk ürünlerine ar-
tan ilgisinin gıdadan sonra hazırgiyim ve konfeksiyon 
ürünlerine de yansımasının beklendiği ifade edilerek, 

2014 yılının ikinci altı ayında Rusya’ya hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihracatının artacağı belirtildi. Öte yandan 
hazırgiyim- konfeksiyon ve tekstil ithalat rakamları in-
celenerek değerlendirimiştir. 

BİRLİĞİMİZİ 
ZİYARET EDEN 
HEYETLER
JAPON TEKSTİL FEDERASYONU 
(JTF) ve TORAY INDUSTRIES, Inc. 
HEYETİ’NİN ZİYARETİ 
(25 Şubat 2014)
Dünyanın en büyük ekonomilerinden Japonya’da faaliyet 
göstermekte olan Japon Tekstil Federasyonu’nun Başkanı 
Akikazu Shimomura, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri 
Hideshi Ueda ve ile Başkan Asistanı Atsuhiko Tamura ile 
tekstil kimyasalları ve elyaf, iplik, kumaş üretiminde dünya 
devleri arasında yeralan Japonya merkezli TORAY Industri-
es, Inc. firmasının Avrupa Ofisi’nin Genel Müdürü Hideki 
Hirabayashi’den müteşekkil bir heyet, Toray İstanbul İrti-
bat Ofisi’nin Ülke Sorumlusu Alper Ensari  eşliğinde 25 
Şubat 2014 Salı günü Birliğimizi ziyaret etmiştir.

POLONYA PTAK TİCARET VE ALIŞ-
VERİŞ MERKEZİ YETKİLİLERİ’NİN 
ZİYARETİ 
(6 Mart 2014)
Avrupa’nın en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi 
olan PTAK Ticaret ve Alışveriş Merkezi’nin Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve CEO’su Tomasz Szypula ile Polonya-Türkiye 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Marek Nowakows-
ki, 6 Mart 2014 Perşembe günü Birliğimizi ziyaret etmiştir. 
İHKİB Yönetim Kurulumuz ile görüşen PTAK yetkilileri 
ziyaret amaçlarını, Polonya-Türkiye arasındaki ilişkilerin 
600. yılı olması sebebiyle, iki ülke arasındaki ticareti art-
tırmak ve ortak projeler geliştirmek üzere işbirliği yapmak, 
Polonya’nın çok büyük bir pazar oluşu ve komşu ülkele-
ri ile birlikte arzettiği potansiyel artışı da dikkate alınarak 
daha yakın ilişkiler kurmak olarak bildirmişlerdir.

TAYVAN TİCARET HEYETİ ZİYARETİ 
(25 Nisan 2014)
8 kişilik Tayvan Ticaret Heyeti’ne Tayvan Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı Dış Ticaret Bürosu’nunun Genel Müdür Yardım-
cısı Bayan Cynthia Kiang başkanlık etmiştir. Heyette aynı 
bakanlığın müşavir yardımcısı Bay Yeung-Ching Chou ve 
Tayvan Tekstil Federasyonu’nun Başkanı Bay Justin Huang 
ile Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA)’nın 
Pazar Geliştirme Departmanı’ndan, Tayvan Elektrikli ve 
Elektronik Üreticileri Birliği’nden ve İstanbul’daki Tayvan 
Ticaret Merkezi’nden temsilciler yer almışlardır.
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DANİMARKA TEKSTİL
İŞ AĞININ ZİYARETİ 
(25 Nisan 2014)
Danimarka’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe öncü in-
sanların biraraya geldiği bir ağa üye 29 kişilik heyet Dani-
marka Başkonsolosluğu aracılığıyla 9 Mayıs 2014 tarihin-
de Birliğimizi ziyaret etmiştir. Türk tekstil ve konfeksiyon 
sektörü ve İTKİB faaliyetleri hakkında bilgi almak isteyen 
Danimarka heyetine  Birlik  faaliyetlerini  tanıtan, ayrıca 
Türkiye’de  tekstil ve konfeksiyon sanayiinin genel eko-
nomi içindeki yerini, yıllar itibarıyla ihracatın gelişimini, 
gelinen noktada ülkeler ve başlıca ürün grupları itibarıyla 
ihracatı irdeleyen ve dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretin-
de Türkiye’nin yeri, sektörü uluslararası pazarlarda başarılı 
kılan rekabet üstünlükleri, 2023 ihracat stratejisi çerçeve-
sinde hedefler ve stratejileri açıklayan istatistik destekli bir 
sunum yapılmıştır. 
 
KAVRAM MESLEK
YÜKSEKOKULU’NUN ZİYARETLERİ 
(28 Nisan ve 9 Aralık 2014)
28 Nisan 2014 ve 9 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Kav-
ram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 15’er kişilik iki 
farklı grup İhracatçı Birliklerini tanımak ve Türk hazır gi-
yim ve konfeksiyon sektörü hakkında bilgi edinmek üzere 
ilgili öğretim görevlileri ile birlikte Birliğimizde konuk edil-
miştir. Sözkonusu gruplara İTKİB’i tanıtan, fonksiyonlarını 
ve faaliyetlerini anlatan bir sunum yapılmış, Türk tekstil ve 
konfeksiyon sektörü ile ilgili de güncel bilgiler verilmiştir.  

BULGAR TEKSTİL KONFEKSİYON 
HEYETİ’NİN ZİYARETİ 
(31 Ekim 2014)
31 Ekim 2014 Cuma günü Bulgaristan Tekstil ve Konfek-
siyon Organizasyonu (BOTO) Yönetici Müdürü Yordan Be-
lovodski başkanlığında bir Bulgar Heyeti Birliğimizi ziyaret 
etmiştir. Heyette BOTO üyesi ve Bulgaristan’da konfeksiyon 
üretimi yapmakta olan iki firma temsilcisi ile Bulgar Konfek-
siyon ve Tekstil Üreticileri ve İhracatçıları Birliği’nin (BAAT-
PE) Proje Müdürü Anastasiya Simeonova yeralmış ve Bulgar 
heyete İstanbul’daki Bulgar  Başkonsolosluğu’nun Ekono-
mik İlişkiler Müşaviri Toshko Tomov da eşlik etmiştir.

ENDONEZYA TİCARET BAKANLIĞI
YETKİLİLERİ’NİN ZİYARETİ 
(24 KASIM 2015)
İstanbul’da görev yapan Endonezya Başkonsoloslu-
ğu Ticaret Müşaviri Bay Suri Tauchid Ishak ve Ekonomi 
Bölümü’nden Hasan Hüseyin Kocatürk eşliğnde Endonez-
ya Ticaret Bakanlığı Sanayi Üretim Bölümü Başkanı Hik-
mah Fitria ve Bayan Fanny W. 24 Kasım 2014 Pazartesi 
günü Birliğimizi ziyaret etmiştir. Heyet ile İHKİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Etkinlikler Komitesi Başkanı Cem Altan 
görüşmüş, görüşmeye İTKİB Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
Şubesi Uzmanları da iştirak etmişlerdir. Endonezya Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile 
ilgili bilgi almak ve iki ülke arasındaki ilişkileri iki yönlü 
olarak geliştirmek üzere Birliği ziyaret ettiklerini beyan et-
mişler, kendilerine İTKİB Genel Sekreterliği’nin ve İhracat-
çı Birliklerinin yapısı, üyelerle ilişkileri, verdiği hizmetler, 
faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir.
 

İŞTİRAK EDİLEN 
TOPLANTI,
SEMİNER VE 
KONFERANSLAR
İTO 38 No’lu Hazır Giyim ve Konfeksiyon Mes-
lek Komitesi Zümre Toplantısı
(18 Haziran 2014)
18 Haziran 2014 tarihinde İTO 38 No’lu Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon  Meslek Komitesi’nin “Hazır Giyim ve Konfek-
siyon Sektöründe Tasarım ve Modelhanelerin Ar-Ge Devlet 
Desteği Kapsamına Alınması” başlıklı zümre toplantısı ger-
çekleştirilmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonunda 
gerçekleştirilen Zümre toplantısına İHKİB Başkanı Sayın 
Hikmet Tanrıverdi katılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, İTO, İSO, LASİAD ve 
OTİAD’dan çok sayıda temsilcilerin iştirak ettiği toplan-
tıda Hikmet Tanrıverdi sektörün Türkiye ihracatı içinde-
ki yerinden bahsederek uluslararası pazarlarda rekabetçi 
kalabilmenin ve pazar payımızı korumak ve arttırmanın 
yolunun ancak katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler ge-
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liştirmek, ayrıca tasarım, moda  ve markalı ürünlere ağırlık 
vermekle mümkün olacağını belirterek, sektörün Ar-Ge 
desteğinden daha fazla yararlanması gerektiğini belirten bir 
konuşma yapmıştır. 

II. Uluslararası Tekstil Zirvesi (22-24 Ekim 2014) 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sana-
yi Odası (KMTSO) işbirliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (DOĞAKA) koordinatörlüğünde “Tekstil Toprağı-
na Dönüyor” temasıyla 2.sini organize eedilen “Ulusla-
rarası Tekstil Zirvesi 2” 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde, 
KTM 2014 Tekstil makinaları fuarı ile eş zamanlı ola-
rak Sabancı Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraş’ta dü-
zenlenmiştir. 22 Ekim 2014 tarihinde, İHKİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, söz konusu zirvenin 
“Tekstil Sektörüne Yön Verenler, Türkiye Tekstil Politika-
sı” başlıklı paneline olarak katılmıştır. 

XIII. IITAS - Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır 
Giyim Sempozyumu (2-5 (Nisan 2014 ) 
Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafın-
dan 30 yılı aşkın bir süredir düzenli olarak organize 
edilen IITAS - Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim 
Sempozyumunun 13’üncüsü 2-5 Nisan 2014 tarihle-
ri arasında Antalya-Belek Maritim Pine Beach Resort’ta 
gerçekleştirilmiştir. 3 Nisan 2014 tarihinde ortak tek bir 
oturumda devam eden sempozyumda, İHKİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Gültepe Türk tekstil sektörünün 
mevcut durumu ve vizyonunu değerlendiren bir konuş-
ma yapmıştır.

Çevresel Etiket Altyapısı Projesi Sistem Kur-
gusu ve Taslak Yönetmelik Çalıştayları 
(30 Eylül -02 Ekim 2014) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü tarafından, çevreye duyarlı/çevre dostu ürün 
ve hizmetlerin uluslararası kabul gören ulusal çevresel eti-
ket ile ödüllendirilmesine ilişkin gönüllülük esasına dayalı 
sistemin altyapısının oluşturulmasını amaçlayan “Çevresel 
Etiket Altyapısı (ÇETAY) Projesi’nin çıktılarından “Sistem 
Kurgusu Çalıştayı”, “Taslak Yönetmelik Çalıştayı” ve takip 

eden “Sistem Kurgusu ve Mevzuat Çalışmaları Sonuçla-
rına İlişkin Seminer” 30.09.2014 – 02.10.2014 tarihleri 
arasında Midas Hotel Ankara’da yapılmıştır. söz konusu 
çalıştaylara İTKİB Genel Sekreterliğini temsilen uzman 
personel katılımı gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılmış Makina İthalatı Tebliği’ni
Değerlendirme Toplantısı (13 Ekim 2014)
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 
kullanılmış veya yenileştirilmiş makinaların ithalatını 
düzenleyen 31.12.2013 Tarih ve 28868 Sayılı Resmi Ga-
zete yayınlanan 2014/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileş-
tirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 
İthalat Tebliği’ni değerlendirmek üzere geniş katılımlı bir 
toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya Birliğimi-
zi temsilen katılım sağlanmıştır. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkiye
Yuvarlak Masa Toplantısı (2 Temmuz 2014) 
Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Akademisi, Kurumsal Sosyal sorumluluk Derneği ve 
BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE-
Çalışma Sosyal Uygunluk İnsiyatifi) önderliğinde başta 
Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektörü olmak üzere diğer 
sektörlerde de, işçi ve işverenleri temsil eden paydaşların 
önemli ve güncel sorunlarını eşit dengede ortaya koya-
rak, paydaşların önerilerini tartışmak ve somut şekilde 
takip edilmesinin devamını sağlamak üzere profesyonel, 
uygulanabilir bir iletişim platformu ve kurumsal sosyal 
sorumluluk kanalı olmak üzere yapılmakta olan Türkiye 
Yuvarlak Masa Toplantılarının ikincisi 2 Temmuz 2014 
tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı
(1-14 Haziran 2014) 
Türk Standartları Ensitüsü tarafından, T.C. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yurtdışından 
Alınan Test ve Muayene Hizmetlerinin Ülkemize Kazan-
dırılması’ çalışması çerçevesinde özel sektörün ihtiyacının 
ortaya konması ve yapılacak olan test ve muayene hizmet-
leri yatırımlarının ortaya çıkarılması amacıyla  13-14 Ha-
ziran 2014 tarihinde “1. Ulusal Test ve Muaye Çalıştayı” 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözkonusu çalıştaya İTKİB 
Genel Sekreterliğini temsilen katılım sağlanmıştır. 

İYİ PAMUK UYGULAMALARI 
DERNEĞİ İPUD’A İHKİB’İN 
KURUCU ÜYELİĞİ
Ulusal Pamuk Konseyi önderliğinde, Türkiye’de pamuk 
üretimini daha iyi bir duruma getirmek ve bu alanda gerek 
üretici ve gerekse sanayici ve kullanıcı olarak tüm kesimleri 
ilgilendirecek iyileşmeleri teşvik amacıyla kurulan “İyi Pa-
muk Uygulamaları Derneği” (İPUD)’ne İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’ni üyeliği devam etmiştir. 
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İPUD – İYİ PAMUK UYGULAMALA-
RI DERNEĞİ GENEL KURULU 
(10 Mart 2014)
Türkiye’deki pamuk üretiminin çevresel, sosyal ve eko-
nomik alanlarda sürdürülebilir hale getirmek ve Better 
Cotton lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek Türk sanayi-
cisinin pamukta dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla ku-
rulmuş olan İPUD-İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’nin ilk 
Genel Kurulu Toplantısı 10.03.2014 tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi Konferans Salon’unda gerçekleştirilmiştir. 

TGSD - GELECEK SATIN ALMA
STRATEJİLERİ VE BEKLENTİLERİ 
PANELİ (8 Aralık 2014)
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) dünyada-
ki ve Türkiye’deki önemli alım gruplarının temsilcilerinin 
katılımı ile organize ettiği “Gelecek Satın Alma Stratejileri 
ve Beklentileri” paneli 8 Aralık 2014 Pazartesi günü Four 
Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleştirilmiştir.

AVRUPA PARLAMENTOSU 
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ BEYİN 
FIRTINASI TOPLANTISI 
(9 Aralık 2014)
Avrupa Parlamentosu’nun  Türkiye-AB İlişkileri Beyin 
Fırtınası Toplantısı “Türkiye-AB İlişkilerinde İletişim, 
Güven ve İnandırıcılık” başlığı ile 9 Aralık 2015 tarihin-
de Brüksel’de yapılmış ve bu toplantıya İKV organizas-
yonunda Türkiye’den giden işadamları heyetinin içinde 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Birol Sezer de yer almıştır. 

AVRUPA KOMİSYONU
“WINDOW TO EU-3” TOPLANTISI 
(10 Aralık 2014)
10 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu organizas-
yonunda “Window to EU-3” adıyla Brüksel’de gerçekleş-
tirilen toplantıya İKV heyetine dahil olarak İHKİB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Birol Sezer iştirak etmiştir. Toplantıda 
Avrupa Komisyonu yetkililerinden Türkiye-AB ilişkileri 
hakkında bilgi alınmış ve Komisyon yetkilileri ile katılım 

müzakereleri ve Türkiye-AB ilişkileri konularında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

MRSC – İRAN 1. GİYİM ve
MODA KONFERANSI (8-9 EKİM 2014) 
İran Maad Perakende Çalışmaları Merkezi (MRSC) orga-
nizasyonunda, İran Ticaret Bakanlığı ve İran Giyim Üre-
ticileri Birliği ile işbirliği içinde 8-9 Ekim 2014 tarihle-
rinde İran’ın Tahran şehrinde düzenlenen giyim&moda 
konferansına İHKİB Yönetim Kurulumuzdan konuşmacı 
olarak katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz ta-
rafından Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile ilgili 
güncel bilgiler aktarılmış, ülkemizde siparişten teslime 
kadar takibedilen süreçler, markalaşma süreci gibi konu-
larda bilgi verilmiştir.
 
IAF 30. DÜNYA MODA KONGRESİ
(29 Eylül-1 Ekim 2014) 
Kongre katımcılara tüm yönleriyle bugünün ve yarının 
iş ortamı hakkında global bir perspektiften aktarımla-
rın yapılacağı uluslararası bir platform olmuştur. Başta 
Kolombiya olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden, 
ABD’den, Avrupa ve Asya’dan konuşmacılar ve dinle-
yiciler 30. Dünya Moda Kongresi’ne iştirak etmişlerdir. 
Kongreye İHKİB Yönetim Kurulumuzdan Cem Altan 
dinleyici olarak katılım sağlamıştır.

6. ULUSLARARASI İSTANBUL
TEKSTİL KONFERANSI 
(15-17 Ekim 2014) 
15 ve 17 Ekim tarihlerinde Marmara Üniversitesi’nin Sul-
tanahmet Kampüsü’nde, 16 Ekim’de İTKİB-İTA Eğitim 
Araştırma ve Danışmanlık Merkezi’nde yapılan konferansa 
Birliğimiz tarafından dinleyici olarak katılım sağlanmıştır.

DHAKA KONFEKSİYON ZİRVESİ 
(7-8 Aralık 2014)
Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği Bangladeş’te 07-09 
Aralık 2014 tarihlerinde yapılan “Dhaka Konfeksiyon 
Zirvesi 2014”’ne Birliğimizi davet etmiştir. Bangladeş Gi-
yim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği – BGMEA’nın or-
ganizasyonunda ilk kez düzenlenen zirve  “Bangladeş’in 
50. Yıldönümü olan 2021’de Bangladeş Hazırgiyim He-
defi: 50 Milyar $” temasıyla düzenlenmiştir. Bir Yönetim 
Kurulu üyemiz sözkonusu Zirve’ye dinleyici olarak işti-
rak etmiştir.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ESNEK ÇA-
LIŞMA VE UYGULAMADA KARŞILA-
ŞILAN SORUNLAR PANELİ 
(18 Aralık 2014) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği 
Tekstil Sektöründe Esnek Çalışma ve Uygulamada Karşı-
laşılan Sorunlar Paneli 18.12.2014 tarihinde İstanbul’da 
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Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’nın Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.  Panelde Marmara Üni-
versitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Nurşen Caniklioğlu’nun 
4857 İş Kanununda Mevcut Esnek Çalışma Hükümleri 
ve Uygulama Sorunları ile ilgili bir sunum yapılmıştır.

DEİK/TÜSİAD “ÇİN’İ ANLAMAK VE 
ÇİN İLE İŞ YAPMAK KONFERANSI” 
(1 Nisan 2014)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK ile Türk Sanayici 
ve İşadamları Derneği – TÜSİAD’ın ortaklaşa düzenlediği 
“Çin’i Anlamak & Çin ile İş Yapmak Konferansı”, 1 Ni-
san 2014 tarihinde İstanbul Swissotel The Bosphorus’da 
düzenlendi. Konferansa Birliğimizi temsilen katılım sağ-
lanmıştır.

TİM “IRAK’TA YAŞANAN SON 
GELİŞMELERİN İHRACATA ETKİSİ 
TOPLANTISI”
(8 Temmuz 2014)
2011 yılından beri ülkemizin Almanya’dan sonra ikinci 
büyük ihraç pazarı olan Irak’ın bazı bölgelerinde ve özel-
likle Musul’da son dönemlerde yaşanan iç çatışma ve te-
rör olayları nedeniyle ihracatımızda yaşanan sorunların ele 
alınması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi – TİM Genel 
Sekreterliği tarafından 08 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul 
Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda düzenlenen 
toplantıya Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.

TÜRKİYE’NİN YENİ AB İLETİŞİM 
STRATEJİSİ / SİVİL TOPLUMLA 
DİYALOG TOPLANTISI 
(26 Kasım 2014 )
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 15 Eylül 2014 ta-
rihinde açıklanan Yeni AB İletişim Stratejisi’ne istinaden, 
26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Cevahir Otel’de “Sivil 
Toplumla Diyalog Toplantısı” gerçekleştirilmiş olup, söz 
konusu toplantıya Birliğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.

ÇEK CUMHURİYETİ İŞ SEYAHATİ 
(25-26 Ağustos 2014)
25-26 Ağustos tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’ne bir iş 
seyahat programı düzenlenmiş,  Çek Cumhuriyeti’nin 
tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinde önde gelen ku-
rumları ve alanında uzman kuruluşları ile ikili görüşme-
ler gerçekleştirilmiş olup; söz konusu seyahate İHKİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe ve 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yarkın, katılmış-
tır. Söz konusu seyahatte görüşülen kurumlar arasında 
ATOK - Çek Cumhuriyeti Tekstil, Hazırgiyim ve Deri 
Sanayi Birliği, Çek Cumhuriyeti Teknik Tekstiller Küme-
lenmesi – CLUTEX, Çek Cumhuriyeti Ayakkabı ve Deri 
Birliği – COKA ile Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası – 
CTSOK yer almaktadır.”

İHKİB YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI TARAFINDAN BASINA 
VERİLEN BİLGİLER
2014 yılında Dünya Gazetesi, Capital, Economist, Ko-
biEfor gibi dergilerden  İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi’ye yöneltilen   hazırgiyim ve konfek-
siyon ihracatı açısından Türkiye’nin güncel durum de-
ğerlendirmesi, 2014 yılının nasıl geçirildiği, 2015 yılı 
beklentileri, sektörde en hızlı büyüme yaşanan alanlar, 
sektör sorunları ve çözüm önerileri, sektörün potansiyeli 
ve gelecek öngörüleri,  Türkiye ekonomisinde konfek-
siyon sektörünün önemi, hangi ülkelere, ne kadar kon-
feksiyon ürünleri ihracatı yapıldığı, hangi ülkelerden 
konfeksiyon ithalatı yapıldığı gibi  konularda sorular ce-
vaplandırılmış, açıklamalar yapılmıştır. 

RESMİ KURUMLARA 
İLETİLEN SEKTÖREL 
GÖRÜŞLER ve 
SORUNLAR
KKDF Uygulamasının Kaldırılması
Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü için rekabetçi fiyat-
larda hammadde temini son derece önem arz etmektedir. 
Sektörde faaliyet gösteren üye firmalarımız hammadde 
ithalatını vadeli şekilde yaparken %6 Kaynak Kullanı-
mını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılmaktadır. 
Bu uygulama ile üye firmalarımız peşin alıma zorlanarak 
tedarikçilerinin sunmuş olduğu finansman imkanından 
mahrum edilmekte ve vadeli ithalata uygulanan KKDF 
kaynaklı ilave maliyet yükü ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Böylelikle üye firmalarımızın hammadde temininin reka-
betçi fiyatlarla yapılabilmesi zorlaşmaktadır. Sektörümüz 
açısından önem arz eden vadeli ithalattaki KKDF’nin  
kaldırılması sürecinin hızlandırılması hususundaki İs-
tanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu’nun talebi ilgili mercilere iletilmiştir.
C Tipi Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri
2013 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği 17,4 milyar dolar-
lık ihracatıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe 
Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri yoğun bir şekilde kulla-
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EĞİTİM 
ETKİNLİKLERİ

İHKİB OKULLARI
AVCILAR İHKİB KIZ TEKNİK VE 
MESLEK LİSESİ
İHKİB, üretimde kaliteyi amaçlayarak, 1995 yılında Avcı-
lar İHKİB Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ni kurmuştur. Oku-
lumuzda; Kesimhane, Modelhane, Dokuma Hazır giyim, 
Yuvarlak Örme Hazır giyim, Düz Örme Hazır giyim ve 

nılmakta olup, 2023 İhracat Hedeflerine ulaşmak açısın-
dan OKSB kapsamında belge sahiplerine sağlanan kolay-
lıklar çok büyük bir önem arz etmektedir. Çoğunluğunu 
KOBİ’lerin oluşturduğu üyelerimiz açısından özellikle 
de C tipi OKSB’ler  çok büyük bir önem arz etmektedir. 
Yapılan düzenleme kapsamında C tipi OKSB’ler ile ilgili 
olarak herhangi bir değişiklik öngörülmemiştir. Yukarıda 
ifade ettiğimiz üzere, büyük bir çoğunluğu KOBİ olarak 
nitelendirilebilecek sektör ve Birliğimiz üyeleri açısından 
halihazırda YYS statüsüne sahip olabilmek, mevcut fiziki 
ve teknik şartlar gözönüne alındığında mümkün görün-
memektedir. Bu bağlamda C tipi OKSB’lerin mevcut ko-
laylıklarının yanısıra ilave hususlarla Sektör firmaların-
ca daha fazla avantajlı bir şekilde kullanımını sağlamak 
amacıyla düzenleme yapılmak üzere Birliğimize üyeleri-
miz tarafından çok sayıda başvuru yapılmış olup, Birli-
ğimiz Yönetim Kurulunun öneri ve talepleri Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe
AR-GE ile çözüm getirilebilecek konuların, 
geliştirilmesi gereken teknoloji ürünlerinin ve 
yapılması gereken faaliyetlerin bildirilmesi 
Sektörden ve Ar-Ge merkezlerinden toplanan bilgiler dü-
zenlenerek Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge 
ile çözüm getirilebilecek konular, geliştirilmesi gereken 
teknolojiler ve yapılması gereken faaliyet konusunda bilgi 
gönderilmiştir.  

GÜNLÜK HABER BÜLTENİ
Resmi Gazete, TC Merkez Bankası Döviz Kurları, İTKİB 
Bülten ve yurtiçindeki çeşitli yayın organlarında yer alan 
ekonomi ve sektör haberleriyle köşe yazılarından derlene-
rek oluşturulan Günlük Haber Bülteni, Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne e-posta aracılığıyla günlük olarak gönderilmek-
te, buna ilaveten İTKİB İnternet Sitesi’nde yayımlanmak-
tadır.

DÜNYADAN HABER BÜLTENİ
Periyodik haber portalları, üye olunan web siteleri ve çeşitli 
diğer kaynaklardan faydalanılarak, dünya tekstil, konfeksi-
yon, deri ürünleri ve halı ticaretinin durumu, bu sektörlerde 
faaliyet gösteren diğer uluslar arası rakip ülkelerde yaşanan 
gelişmeler, uluslar arası sektör kuruluşlarının etkinlikleri, 
uluslar arası fuarlar ve konferanslar gibi çeşitli konularda 
haber bültenleri hazırlanarak Yönetim Kurulları’na e-posta 
ile iletilmektedir.

İHKİB YÖNETİM KURULU BİLGİ NOTU
İHKİB Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı gündemi-
ne alınan “Bilgi mahiyetindeki konular ve genel duyurular” 
bölümü, 2014 Aralık ayından itibaren özel bir bülten for-
matında, iki haftalık periyotlarla İHKİB Yönetim Kurulu’na 
e-posta ile iletilmektedir.

İTKİB SİRKÜLER YAYINLARI
(İTKİB BÜLTEN)
Başta Ekonomi Bakanlığı ve TİM olmak üzere, yurt içi ve 
yurt dışındaki resmi ve özel kurumlardan gelen ve sektör-
lerimizi ilgilendiren önemli haber, etkinlik, duyuru ve bilgi 
notları; İTKİB sirküler aracılığıyla e-posta formatında tüm 
üye ihracatçılarımıza duyurulmakta ve ayrıca İTKİB inter-
net sayfasında günlük olarak yayınlanmaktadır.”

DIŞ TALEPLER
İTKİB Genel Sekreterliği’nin iştigal sahasındaki tekstil, 
konfeksiyon, deri ve halı konusunda Türkiye’den ithalat 
yapmak üzere Genel Sekreterliğe başvuran yabancı firmala-
rın talepleri cevaplandırılmakta, bu firmaların ilgilendikleri 
malları Türkiye’den temin edebilmeleri için uygun Türk ih-
racatçıların adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri kendile-
rine gönderilmektedir. Yurtdışındaki Ticaret Müşavirlikle-
rimiz vasıtasıyla gelen ithalat taleplerine aynı şekilde uygun 
ihracatçılar bulunarak  cevaplandırılmakta ve azami ölçüde 
ikili ticari ilişki kurulmasına yardımcı olunmaktadır. 

STANDART TASLAKLARI 
OLUŞTURMADA DESTEK
2014 Yılında Ekonomi Bakanlığı’ndan ve TSE’den gelen ta-
lep doğrultusunda 3 adet TSE Standartı hakkında Yönetim 
Kurulu üyeleri, İTA ve Ekoteks Laboratuarı yetkililerine 
başvurularak görüş hazırlanıp ilgili kuruma gönderilmiştir. 
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Çorap bölümleriyle sektöre işinde uzman ara eleman ye-
tiştirilmektedir. 2014 yılında örgün eğitimde verdiği 97 
mezun ile bugüne kadar mezun olan öğrenci sayısı 1482 
olmuştur. Okulumuzda vasıfsız kişilerin sektöre işgücü 
olarak kazandırılması amacıyla kısa süreli kurslar da dü-
zenlenmektedir. Vasıfsız kişiler, temel beden kalıbı hazır-
lama, model uygulama, bilgisayarda kalıp hazırlama kurs-
larında eğitimler alarak sektöre dahil olmuşlardır.

KAĞITHANE İHKİB KIZ TEKNİK VE 
MESLEK LİSESİ 
Hazır giyimin tüm disiplinlerini bünyesinde barındıran ilk 
ve tek mesleki eğitim kompleksi özelliğini taşıyan Kağıt-
hane İHKİB Kız Teknik ve Meslek Lisesi Eğitim Komplek-
si, 2004 yılının Eylül ayında öğrenci kabul etmeye başla-
mıştır. Kağıthane’de, toplam 6600m2 arazi üzerine kurulu 
8100m2’lik kapalı alana sahip bina kompleksinde hayata 
geçirilen Kağıthane İHKİB Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde 
her yıl 1500 öğrenci eğitim görüyor. Bu dev mesleki eğitim 
kompleksinde oluşturulan bölümler; hazırgiyim, iç giyim, 
sanayi nakışı, parça boya, parça baskı, tekstil ve hazırgiyim 
makineleri mekatroniği, malzeme kalite kontrol laborant-
lığıdır. 2014 yılında örgün eğitimde verdiği 184 mezun ile 
bugüne kadar mezun olan öğrenci sayısı 1008 olmuştur.

YENİBOSNA İHKİB KIZ TEKNİK VE 
MESLEK LİSESİ 
Yenibosna İHKİB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 1998 yılında 
hizmete açılmıştır. Çağdaş teknolojinin tüm olanakları ile 
donatılmış olan okulumuzda “kadın ve erkek modelisti” ve 
“model makinacı” ve çorap sektörü için “çorap operatörü” 

ve “çorap desen operatörü” yetiştirilmektedir. 2014 yılında, 
çorap ve hazırgiyim bölümü toplamı 94 olmak üzere bu-
güne kadar mezun sayısı 1389’u bulmuştur. Ayrıca okulu-
muzdaki yaygın eğitim kursları ile, bilgisayarlı modelistlik 
Gerber, Assyst, Tetra-Cad, modelistlik, çorap makineleri 
operatörlüğü ve desen operatörü bölümlerinde vasıfsız ki-
şiler eğitilerek sektöre kazandırılmaktadır. 

KÜÇÜKÇEKMECE NAHİT MENTEŞE
ERKEK TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ / İHKİB KONFEKSİYON
MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM 
BÖLÜMÜ
Teknoloji ve bilgi çağını yaşayan sektörde, kullanılan tek-
nolojinin ve üretim ekipmanlarının lojistik desteği hayati 
bir önem taşımaktadır. Bu amaçla meslek alanı yapılan-
dırılarak 1996 yılında M.E.B. işbirliğinde kurulan, İHKİB 
Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım Bölümünde iş-
letmelere, makine satan veya onaran yan sanayiye teknik 
eleman yetiştirilmektedirBölümümüz 2014 yılında verdiği 
29 mezun ile toplamda 494 öğrenci mezun etmiştir.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR 
ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEK 
OKULU TEKSTİL PROGRAMI İHKİB MODA 
KONFEKSİYON DALI
Üniversite-Sektör-Yerel Yönetim işbirliğinde 1997 İHKİB 
– Mimar Sinan Üniversitesi ile işbirliği yaparak sektörün 
ihtiyacı olan, stilist ve modelist açığını kapatmaya yönelik, 
teknik eğitim veren yüksek okulda işletmelerin tasarım 
ve model bölümlerinde aday meslek elemanları yetiştiril-
mektedir. Bölümümüz 2014 yılında verdiği 30 mezun ile 
toplamda 476 öğrenci mezun etmiştir. Tüm okullarımız-
dan bugüne kadar mezun olan öğrenci sayımız 2014 yılı 
itibariyle 4849 olmuştur.

GEZİCİ EĞİTİM MERKEZLERİ (GEM)
Yerinde eğitim, yerinde istihdam politikası güden merkez-
ler; sektörün en yoğun olduğu yörelerde konuşlandırılarak 
potansiyel niteliksiz işgücünü eğiterek nitelikli (alt kade-
me) mavi yakalı eleman yetiştirmek amaçlı kurulan GEM 
İstanbul ve Türkiye’de hazır giyim işletmelerinin olduğu 
yörelerde hizmet vermektedirler. 2002 yılında hayata geçi-
rilen Gezici Mesleki Eğitim Merkezleri’nde kesimci, tasnif-
çi, metocu, makineci, overlokçu, reçmeci, remayözcü, ütü-
cü, ilikçi ve son işlemci yetiştirilmektedir. Eğitimler yerel 
yönetim - sektör işbirliğinde yürütülmektedir. Bu merkez-
ler; mesleki becerilerin alt yapısına sahip niteliksiz işgücü-
nü seçmek için yetenek testleri ile kursiyer alarak eğitim-
öğretim-yaşam için kişisel gelişim etkinliklerini 3 hafta 
gibi kısa bir dönemde kursiyerleri mesleğe hazırlamakta ve 
çevrede bulunan iş yerlerinde istihdam edilmelerini sağla-
maktadır. Böylece; sektörün sirkülasyonu en yüksek olan 
grubuna nitelikli meslek elemanı yetiştirilmektedir. İstan-
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bul ilinde; Esenyurt, Merter, Kağıthane, Fatih, Sultanbeyli, 
Taşdelen, Küçükçekmece, Arnavutköy, Bayrampaşa, Bağcı-
lar, Ümraniye, Beykoz, Pendik, Tepecik, Kıraç, Samandıra 
ve Çekmeköy’de dönüşümlü olarak konuşlandırılan gezi-
ci eğitim birimleri çevre halkına yerinde eğitim - yerinde 
istihdam sağlamıştır. Gezici eğitim birimleri; Hazır giyim 
sektörünün Anadolu’da gelişimine katkı yapacak, ülke in-
sanımızı bulunduğu yerde mesleki eğitimle tanıştırarak, 
sektöre istihdama hazır eleman haline getirmek üzere Ekim 
2008’de başlatılan Anadolu’da İHKİB Gezici Eğitim Mer-
kez’leri ile eğitim yollarını çoğaltmıştır. Denizli, Giresun, 
Gümüşhane, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Merzifon, Bat-
man, Malatya, Isparta, Sakarya, Çorum, Trabzon – Akça-
abat, Hatay, Tokat - Turhal ve Hakkari illerine hizmet gö-
türmüş veya götürmektedir. Anadolu’da kurulmakta olan 
fabrikalara eleman yetiştirmek veya mevcut elemanları ni-
telikli konuma getirmek için Türkiye bazında ihtiyaç du-
yulan illerde mesleki eğitim yapılmaktadır. Gezici Mesle-
ki Eğitim Birimlerinin, toplumsal sorumluluk görevini de 
yerine getirdikleri bir gerçektir. Bugüne kadar 8499 mavi 
yakalı (overlokçu, makineci, ilikçi, reçmeci ve düğmeci vb.) 
meslek elemanı yetiştirilerek sektörde yerleştirilmiştir. Ge-
zici Eğitim Merkezi’miz Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin 
talebi ile Erzurum iline gönderilmiş ve toplam 45 katılım-
cıyı sektöre kazandırmıştır.

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 ku-
rumsal veya kişisel gelişimi amaçlamaktadır. Sektörümü-
zün duayenleri, alanında uzman danışmanları, sektörün 
çeşitli katmanlarındaki yöneticilerin yanı sıra üniversite öğ-
retim üyeleri ve yerli/yabancı sektör ile ilgili uzmanlardan 
oluşan geniş bir eğitimci kadrosuyla, işgücü potansiyelini 
ve işletmelerimizi bilgi toplumunun gerektirdiği değişime, 
teknolojik gelişmelere ve küresel rekabete hazırlamaktadır. 
Bu programlara çeşitli işletmelerden farklı birikimlerle katı-
lanlar, bir yandan uygulamalı eğitim ortamında kendilerini 
geliştirip bilgilerini tazelerken; öte yandan sektörün değişik 
kurumlarından gelen katılımcılarla beraber olma ve bilgi 
alışverişinde bulunma olanağını da bulmaktalar.

2013-2014 dönemi içinde gerçekleşen se-
minerlerimiz 8 temel başlık altında kurgu-
lanmıştır.
• Kurumsal - Yönetsel - Kişisel Gelişim Programları
• Dış Ticaret Yönetimi ve Operasyonel Gelişim Programları
• Pazarlama – Satış – Müşteri ilişkileri Gelişim Programları
• Finans - Muhasebe Yönetimi ve Uygulamaları Gelişim 
Programları
• Lojistik – Satınalma Yönetimi Gelişim Programları
• Teknik Yetkinlik Gelişim Programları
• İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişim Programları
• Trend eğitimleri

TREND EĞİTİMLERİ
• Kadın Giyiminde Trend Analizleri
• Erkek Giyiminde Trend Analizleri
• Çocuk Giyiminde Trend Analizleri
• İç giyimde Trend Analizleri
detayları ile irdeleyen etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu et-
kinlikler;
• Sonbahar Kış 2015 /2016 Moda Trend Semineri 
• Sonbahar Kış 2014 /2015 Makro Trend Semineri
• 2014 - 2015 İlkbahar / Yaz Moda Trend Semineri 

DIŞ TİCARET PROGRAMLARI
Firmaların ithalat-ihracat birimlerinde her düzeyde çalı-
şan personel ve konu ile ilgili eğitim alıp; uygulamalar ile 
pekiştirmek, gerek mevzuat, gerekse mevzuata ilişkin de-
ğişiklikleri irdeleyen uygulama esasları, bilgisizliğin sebep 
olduğu maliyetlerin önüne geçmek amacı ile eğitmenlerin 
tecrübeleri ile zenginleştirilerek, sektöre zaman kazandırıp 
doğru bilgileri püf noktaları ile aktarmayı hedefleyen et-
kinliklerdir.

Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden ba-
zıları;
• Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
• Gümrük Mevzuatı Ve Uygulamaları
• İhracat Mevzuatı Ve Uygulamaları
• İthalat İşlemleri, Mevzuat Ve Uygulamaları
• Dış Ticarette Kullanılan Teslim Ve Ödeme Şekilleri

SERTİFİKA PROGRAMLARI
13 Ocak-13 Şubat 2014 tarihleri arasında sektörden 14 ki-
şinin katılımı ile dış ticaret sertifikasyon programı düzen-
lenmiş ve seminer sonrası açılan sınavda başarı gösteren 
katılımcılarımıza sertifikaları İHKİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hikmet Tanrıverdi eşliğinde düzenlenen törenle tes-
lim edilmiştir.

FİNANS - MUHASEBE YÖNETİMİ VE 
UYGULAMALARI PROGRAMLARI
Bilginin yönetildiği bir dünyada günümüz muhasebe ala-
nında, bilgiyi üretmenin yanı sıra bilgiyi yönetme ve analiz 
etme becerisine sahip kişiler bulunması zorunluluğundan 
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yola çıkılarak ve bilginin artık çok kolay saklanabildiği ve 
kullanıcısına çok kolay ulaştığı da gözönünde bulunduru-
larak 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 verimli-
liğinin artırılması hedeflenmektedir. Finans boyutu ile işlet-
melerimizin sahip, yönetici ve konu ile ilgili sorumlularına 
ilişkin, ekonomik gelişmelere göre hareket becerisini ve fi-
nans yönetiminin temel noktalarını aktaran bilgilendirmeye 
yönelik toplantılarla beraber, vergi, hukuk, maliyet indirim-
leri, iş yasaları gibi güncel konular değerlendirilmektedir. 
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 sektörde 
çalışmaya aday yeni mezunların güncel bilgiler ile donatıl-
maları, uygulama becerilerinin artırılması, çeşitli işletme-
lerden farklı birikimlerle katılımın sağlanarak bu bilgilerin 
paylaşılması ve iş bilgisinin yenilenerek, kaliteli ve tam za-
manında üretimin sağlanması amacıyla detaylı teknik eği-
timler gerçekleştirilmiştir.
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden ba-
zıları;
• İplik Cinsi, Numara Tespit, Dokuma Kumaş Gramaj Ve 
Maliyet Hesapları
• İplik Cinsi, Numara Tespit, Örme Kumaş Gramaj Ve Ma-
liyet Hesapları
• Drapaj Eğitimi 
• Hazır Giyim Sanayinde Tasarım Ve Kolleksiyon Yönetimi 
• Yuvarlak Örme Teknolojisi 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
PROGRAMLARI
• İnsan Kaynakları Planlaması 
• İş Görüşmlerinde Etkin Mülakat 
• İşletmelerde Verimliliği Ölçen İk Metrikleri 
• Üst Düzey Yönetici Asistanlığı 

KURUMSAL - YÖNETSEL - KİŞİSEL 
GELİŞİM PROGRAMLARI
Firmalarımızın her birim ve alanda hizmet üreten çalışanla-
rına, yöneticilerine ve firma sahiplerine ilişkin olarak, mo-
dern iş dünyasında firmaların net ve ölçülebilir değerlerle 
yönetilmesini sağlayan unsurları, ilgili tüm katılımcılara 
aktarmayı hedefleyen bu alanda birçok etkinlik gerçekleş-
tirilmiştir.Kurum yapısına uygun kariyer, ücret, firma içi 
iletişim sistemlerinin nasıl sağlanabileceğini, yönetim ve 
insan kaynakları fonksiyonlarının kapsadığı alanı, yönetim 

becerilerinin geliştirilerek motivasyonun arttırma yolları 
gibi konularla çalışanın gelişiminin kurumun gelişiminden 
bağımsız olamayacağını vurgulayan eğitimlerdir.
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden ba-
zıları;
• 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 alanında üretim faaliyetini devam ettiren fir-
malarımızın ilgili birim çalışanlarına yönelik olarak, reka-
bet avantajını maksimum düzeye çıkarmaya, pazar payını, 
satışları ve karı arttırmaya, değişim zorluklarının üstesin-
den gelmeye, müşteri bağlılığını arttırmaya yönelik gerçek-
leştirilmiş seminerlerdir.
Bu alanda gerçekleştirilen seminerlerden ba-
zıları;
• Müşteri Odaklı Pazarlama Ve İleri Satış Teknikleri 
• Mağazacılıkta Hizmet, Satış Ve İletişim Becerileri
• Satışta Profesyonellik ve Satış Becerileri Geliştirme Tek-
nikleri
• Stratejik Satış Yönetimi Ve İleri Satış Teknikleri

LOJİSTİK – SATINALMA YÖNETİMİ 
PROGRAMLARI
• Tedarik-Satınalma Ve Operasyonel Satınalma Sözleşme 
Yönetimi
• Tedarik Zinciri Ve Lolistik Yönetimi
• Tedarikçi İlişkilerinin Geliştirilmesi Tedarikçi İlişkisin-
den Stratejik İş Ortaklığına Dönüşüm

ORGANİZASYONLAR
İHKİB OKULLARI MEZUNİYET TÖRENİ
İHKİB okulları mezuniyet töreni 12 Haziran 2014 tari-
hinde İHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek ve Sektör 
temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleşmiştir. Tekstil ve Ha-
zırgiyim sektörünün eğitimli işgücü ihtiyacını karşılamak 
için Milli Eğitim Bakanlığı ve İTKİB arasında imzalanan 
protokoller ile hayata geçirilen okullardan mezun olan 434 
öğrenci daha sektöre merhaba demiştir. Sektöre “merhaba” 
diyenlerin; 184’ü Kağıthane İHKİB Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi, 94’ü Yenibosna İHKİB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 
97’si Avcılar İHKİB Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 29’u Nahit 
Menteşe Endüstri Meslek Lisesi İHKİB Makine Bakım ve 
Onarım Bölümü, 30’u Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi / MYO Tekstil Programı İHKİB Moda Konfeksiyon 
Dalı’ndan mezun olmuşlardır.
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İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’nin Aylık Yayın Organı olan İTKİB HEDEF 
DERGİSİ Ocak 1988 yılından bu güne dek yayınlanmakta 
olup,  Aralık 2014’de 251. sayısı basılmıştır.
Genel Sekreterliğe bağlı Hazırgiyim, Tekstil, Deri ve Halı 
sektörleri olmak üzere 4 Birliğe ait İhracatçı Üye Firmaların 
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 toplam 6300 adet basılmak üzere 
ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Tekstil-konfeksiyon sektörünün iç ve dış piyasaya yönelik 
makro politikalarını üreterek uygulamaya önderlik yapmak, 
ihracatçıların üretim, satış-pazarlama, moda-marka, eğitim 
konularında sorunlarına eğilmek, sektörel kuruluşlar-resmi 
kurumlarla temaslar kurarak gündemdeki konuları irdele-
mek, ulusal ve uluslararası sektörle ilgili istatistiki bilgi ile-
tişimini sağlamak, sektörün her alanda gözü-kulağı olan bir 
iletişim aracı olarak,  aylık sektörel yayın organı olma işle-
vini üstlenmek İTKİB HEDEF DERGİSİ’nin temel amacıdır.
Sektörel yayıncılıkta bir marka haline gelmiş olan İTKİB 
HEDEF DERGİSİ 250. Sayısı ile Kasım ayında İTKİB bün-
yesindeki Birliklerin  (İHKİB,İTHİB,İDMİB,İHİB) tüm başa-
rılarını okuyucularına kolaylıkla ulaştırmak amacıyla dijital 
mecraya taşınması sağlanmıştır.
İTKİB HEDEF DERGİSİ’nin daha geniş kitlelere ulaşması 
yönünde  İTKİB HEDEF DERGİSİ application(uygulama) 
ile twitter, facebook ve instagram sosyal medya hesapları 
oluşturulmuştur.

https://www.facebook.com/itkibhedef
https://twitter.com/itkibhedef

İstanbul Moda Akademisi (İMA), moda ve modayla ilgi-
li tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eği-
tim faaliyetleri yürüten, uluslararası platformlarda kabul 
görmüş, Türkiye’nin ilk ve en yetkin moda okullarından 
biridir. Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul 
Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş bir-
liğiyle 2007 yılında kurulan İMA’nın hedefi; modayı tüm 
yönleriyle ele alan uluslararası seviyedeki eğitim anlayı-
şı ile moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek, uluslararası 
pazarlar farkındalığı olan moda tasarımcıları yetiştirmek 
ve Türkiye’nin en temel endüstrilerinden tekstil ve hazır 
giyim alanına, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve 
yenilikçi iş gücünü kazandırmaktır. Bu hedef ve misyonla 
yeni nesil moda tasarımcıları yetiştirirken, okuldan ulus-
lararası podyumlara uzanan mesafeli ve meşakkatli yolun 
her aşamasında onlarla birlikte yürür. 
Dünya çapında başarısı kanıtlanmış sistem ve yapıları 
bünyesine adapte eden İMA, Uluslararası Moda Okulla-
rı Birliği (IFFTI) üyesidir. Akademik alanda stratejik or-
tağı olan University of the Arts London/London College 
of Fashion’ın yanı sıra Polimoda, Institut Français de la 
Mode, Nottingham Trent University, Strzeminski Aca-
demy of Fine Arts Lódz ile iş birliği içinde olan İMA, dün-
yaca ünlü bu moda okullarıyla eşzamanlı bir eğitim prog-
ramı takip eder, öğrencilerine uluslararası moda okulları, 
markaları ve tasarımcılarına ulaşma fırsatı sunar. Akade-

HEDEF DERGİSİ

İSTANBUL MODA 
AKADEMİSİ (İMA)

Kalıcı büyüme için

TEK ÇARE

ÜRETiM

Türkiye iddiasını koruyor 

CPM Moskova

İhracatta Ağustos'un lideri: 

Hazır Giyim
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mik içeriğini gerçek hayatla buluşturan İMA, ayrıcalıklı 
bir moda eğitimi kurumudur. Eğitim programlarının teo-
rik altyapısını ve uygulamalı endüstri projelerini, arkasına 
aldığı sektör desteğiyle besler. Moda endüstrisinde pro-
fesyonel tecrübesi bulunan yerli ve yabancı uzmanlardan 
oluşan deneyimli eğitim kadrosu, endüstrinin ihtiyaçları 
paralelinde kurgulanan güncel eğitim müfredatı, son tek-
nolojiyle donanmış eğitim binası ve bünyesinde yer alan 
Türkiye’nin en geniş moda kütüphanesi İMA’yı, moda eği-
timinde dünyanın seçkin okulları arasına sokan özellikler-
den sadece birkaçıdır. 
İMA, öğrencilerinin moda, sanat ve tasarım anlayışlarını 
geliştirmek ve çeşitlendirmek, görsel ve entelektüel altyapı-
larını beslemek amacıyla akademik ve sürekli eğitimlerinin 
yanı sıra sanata ve modaya dair değerli organizasyonlara da 
katkıda bulunarak ev sahipliği yapar. İMA’nın tüm eğitim 
programlarının içerikleri, modanın geleceğini öngörür ve 
sektördeki güncel ihtiyaç ve konulara cevap verir nitelik-
te kurgulanır. Eğitim içerikleri; uygulamalı projeler, vaka 
çalışmaları ve endüstri profesyonellerinin ziyaretleri ile 
desteklenir. Böylelikle İMA öğrencileri, eğitimleri esnasın-
da aktif olarak endüstrinin işleyişini deneyimleme, proje 
çıktıları elde etme ve endüstrinin ileri gelen temsilcileri ile 
bağlantılar geliştirme ayrıcalığı yakalar. Tüm bu altyapı ve 
hedeflerle bugüne kadar moda tasarımı alanındaki akade-
mik programlarından 300’ün üzerinde; profesyonel gelişim 
programları kapsamındaki eğitim ve kısa eğitimlerden ise 
3.600’e yakın öğrenci mezun ederek sektöre katkı sağla-
mıştır. Mezuniyet sergileri, İstanbul’un en prestijli moda et-
kinliklerinden biri olan İstanbul Moda Haftası kapsamında 
gerçekleştirilen mezuniyet defileleri, pek çok global moda 
dergisi ve moda markalarıyla yapılan proje iş birlikleri ile 

öğrencilerinin moda platformundaki yerlerini almalarına 
yardımcı olan İMA, sektörün geleceğine yön verecek ya-
ratıcı ve yenilikçi iş gücünü kazandırmaya devam ediyor.

2014 YILI FAALİYETLERİ BİLGİ VE 
DEGERLENDİRMELER 
İstanbul Moda Akademisi eğitimleri Akademik Program-
lar, Sürekli Eğitim Programları ve Yaz Okulu olarak 3 
bölüm altında toplanmıştır. Temel eğitim alanları Moda 
Tasarımı, Moda Yönetimi, Teknoloji ve Ürün Geliştirme, 
Moda Medya ve İletişimi’dir. Bu 4 temel başlık çerçeve-
sinde tüm eğitim programları kurgulanarak seminerler, 
workshoplar ve projelerle desteklenirler.

EĞİTİM ALANLARI

MODA TASARIMI
Moda tasarımı ve teknolojisi lisans programı - kadın giyim 
(LCF işbirliği)
Moda tasarımı ve teknolojisi lisans programı - erkek giyim 
(LCF işbirliği)
Moda tasarımı diploma programı    
Moda portfolyosu hazırlık programları
Deri ayakkabı ve aksesuar tasarımı lisansüstü diploma 
programı
Moda tasarımı ve yönetimi lisansüstü diploma programı

TEKNOLOJİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME
Moda tasarımında kalıp ve model geliştirme
Moda tasarımında photoshop ve illustrator 
Moda illüstrasyonu 
Dijital baskı teknikleri
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MODA YÖNETİMİ
Moda yönetimi 
Moda perakendesinde merchandising 
Görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı 
Moda satın alması
Global pazarlarda markalaşma

MODA İLETİŞİMİ VE MEDYA
Moda fotoğrafçılığı 
Moda editörlüğü
Styling
Stil danışmanlığı
Moda iletişimi ve PR
Akademik programlar
Moda alanında profesyonel kariyer hedefleyen 16 yaş ve 
üzerine yönelik kurgulanmış eğitim programlarıdır. Moda 
alanında sağlam bir altyapı edinmek isteyen öğrencilere 
yönelik olan programlar, hazırlık, lisans ve lisans sonra-
sı düzeyindedir. Eğitim içerikleri, dünyanın önde gelen 
moda okulları denkliğinde kurgulanmış olup, teorik yak-
laşımlar, uygulama ve projelerle desteklenir. 
Akademik Eğitim programları kendi içinde:
• Hazırlık Programları, 
• Lisans Programları 
• Lisansüstü Programlar; Endüstriye Geçiş Programları 
olarak 3’e ayrılır. 

HAZIRLIK PROGRAMLARI
Moda portfolyosu hazırlık programı
Moda Portfolyosu Hazırlık Programı, gerek İMA gerek-
se benzeri yurt içi/yurt dışı moda okullarında okumak 
isteyen öğrencilere yönelik 6 ay süren bir programdır. 
Öğrencilerin sanat ve tasarım alanlarında güçlü bir far-
kındalığa erişmesini ve yüksek eğitime devam edebilir 
altyapıda olmasını amaçlayan program, öğrencilere, ça-
lışmalarını profesyonelce hazırlayacakları projelerle ya-
pılandırılmıştır. 

LİSANS PROGRAMLARI
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı - Kadın Gi-
yim (LCF İş birliği)
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı - Erkek Gi-
yim (LCF İş birliği)
Lisans düzeyindeki Moda Tasarımı ve Teknolojisi Progra-
mı University of the Arts London/ London College of Fas-
hion (LCF) iş birliğinde yürütülür. 3 yıllık olan programın 
ilk 2 senesi İMA’da, 3. yıl ise öğrencilerin yeterliliklerine 
ve tercihlerine göre LCF’de veya İMA’da devam eder. 

Sektörel yeniliklere ve gelişmelere göre sürekli içeriğini 
yenileyen “Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Progra-
mı”, 2014 yılında kadın giyim ve erkek giyim olarak iki 
farklı alanda uzmanlaşma imkanı sunmaya başladı. Erkek 
giyim tasarımına olan yoğun ilginin yanı sıra erkek giyim 
koleksiyonlarının stil ve klasikliğin dışına çıkma anlamın-
da gelişiyor olması, sektörün ihtiyaçlarını yakından takip 
edip, değerlendiren bir eğitim kurumu olan İMA’nın tasa-
rım programını Moda Tasarımı ve Teknolojisi Kadın Gi-
yim ve Erkek Giyim Lisans Programı olarak ayrıştırması-
nın altındaki en önemli nedenlerden biridir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR; 
ENDÜSTRİYE GEÇİŞ 
PROGRAMLARI
Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı
Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Progra-
mı, genç tasarımcılara sektöre giriş aşamasında eksik kal-
dıkları alanlarda destek vererek onları sektöre hazırlamak, 
endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırmak ve 
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moda dünyasına adım atmalarını sağlamak amacı ile yola 
çıkan ileri düzey bir programdır. Akademiden endüstriye 
köprü niteliğindeki programın amacı, iş temelli bir eğitim 
anlayışı ile moda endüstrisine, sektörü global anlamda an-
layabilen ve kişisel yaratıcılığı bu anlayış ile aynı potada 
eritebilen tasarımcılar yetiştirmektir.
Program, moda tasarımı eğitimini tamamlamak üzere olan 
öğrencilerin ve mezunlarının katılacağı 7 aylık bir prog-
ramdır.

Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı 
Lisansüstü Diploma Programı
Deri, Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı Lisansüstü Diplo-
ma Programı deri sektörüne kaliteli, yaratıcı ve ihtisas-
laşmış tasarımcı yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. 
7 aylık olan program, uygulamalı projeler, sektörden ve 
Londra’dan gelen konularında uzman ziyaretçi eğitmen-
ler ve konuşmacılar ile zenginleştirilir. Dersler programın 
ihtiyaç duyduğu her türlü teknik altyapı ve kaynakların 
bulunduğu bir Deri Stüdyosu’nda devam eder. 

Moda Tasarımında Kalıp ve Model 
Geliştirme Programı
Bu program, hazır giyim ve moda endüstrisinin ileri dü-
zey kalıp ve uygulama bilen profesyonel teknik eleman ih-
tiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış mesleki bir eği-
tim programıdır. Program teknolojik altyapıyla yetişmiş, 
3D çizim yapabilen, yenilikçi, güncel uygulamalara hakim 
profesyonel modelistler/kalıpçılar yetiştirmeyi hedefler. 
Bu program ile öğrencilerin elde kalıp çıkarma konusun-
da becerilerinin ileri düzeye ulaştırılması ve bilgisayarda 
kalıp çıkarma konusunda yetkin hale gelmeleri amaçlanır. 
2013 yılında başlayan programda, ilk eğitim döneminde 
sektörün de değerli katkılarıyla 8 mezun verilmiş ve bu 
mezunlar stajlarını tamamladıktan sonra profesyonel iş 
hayatına atılmışlardır.
Sektörde yer alan önemli firmaların burs desteği ile 2014-
2015 eğitim dönemi içerisinde başlayan ikinci programa, 
Meslek Liseleri Giyim Üretim Teknolojilerinden 9 mezun 
kabul edilmiş, burs desteği sağlanan öğrencilerin seçimi ka-
lıp hazırlama konusunu kapsayan bir sınav ile yapılmıştır.

MALİ KAYNAKLI 
ULUSAL VE 
ULUSLARARASI 
PROJELER
FAALİYET PLANI
ULUSAL VE ULUSLARARARASI 
MALİ KAYNAKLAR
Birliğimiz ulusal ve 
uluslararası projelerde 
edindiği deneyim ve 
birikimini, üyeleri-
nin faaliyet göster-
diği tüm bölgelere 
yayarak geniş-
lemek ve sür-
dürülebilirliğin 
devamını sağlamak amacı ile sektöre 
ışık tutmayı ve sektörel kalkınmayı desteklemeyi kendine 
misyon olarak benimsemiştir. Euractive’ den alınan bilgi 
göstermektedir ki, Türkiye’ye katılım öncesi mali yardım 
oranı 2014 yılı için, 620 milyon Avro, 2015 yılı için 626 
milyon Avro, 2016 yılı için 630 milyon Avro, 2017 yılı için 
636 milyon Avro, 2018-2020 yılları için ise 1 milyar 940 
milyon avro olarak ayrılmıştır. 
Bu kapsamda sektörümüzün mali desteklerle ilgili kaynak-
lar hakkında daha fazla bilgilendirilmesi, istifade etmesi 
sektördeki işletmelerin yerel ve uluslar arası bağlantılarını 
kuvvetlendirmek bunun sonucunda uygulanabilir projeler 
ile uluslar arası rekabet gücünü arttırmak bundan uzun 
yıllar sonra da global platformda başarı ile var olması için 
gerekmektedir. 
Birliğimiz, küresel ekonomideki gelişmeleri ve değişmeleri 
yakından takip ederek yeni nesil rekabet ortamında sek-
törümüzdeki firmaların daha fazla değer üretebilmesi ve 
uluslararası rekabette başarılı olması için aşağıda belirtilen 
konularda çalışmalarına 2007 yılından itibaren devam et-
mektedir;
- Ulusal ve uluslararası mali fon kaynaklarının ve özellikle 
sektör odaklı finans girdilerinin takip edilmesi,
- Başvuru için kurumsal yapının haiz olması, fon programı-
nın amacı ve uygulama alanlarının anlaşılması, 
- Sektöre yönelik işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun mo-
deller geliştirmek
- Sektör odaklı ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirmek
- Proje Sistematiğine göre mantıksal çerçevenin tanımlan-
ması ve geliştirilmesi
- Proje kurgusu planı ve teklif hazırlama çalışması,
- Proje ve ilgili bütçenin koordinasyonu,
- Proje faaliyetleri ve çıktılarının tanıtım çalışması,
- Projenin sürdürülebilirlik modelinin ve diğer çalışmalarla 
ilişkilendirilerek büyüme planı,
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DEVAM EDEN 
PROJELER
1. URGE - HAZIRGİYİM 
SEKTÖRÜNDE TASARIM 
ODAKLI İŞBİRLİKLERİ İLE 
ULUSLARARARASI REKABETİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

URGE’ 2010/8 Tebliği kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan projenin amacı, İşbirliği kuruluşu koordinas-
yonunda firmaların ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon 
anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat strate-
jileri geliştirmelerinin özendirilmesi olup, destek kapsamı 
aşağıda tabloda sunulmuştur.
T.C. Ekonomi Bakanlığı ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Ge-
liştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsa-
mında; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği tarafından “Hazırgiyim Sektöründe Tasarım, Trend 
ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri İle Uluslararası Rekabetin 
Geliştirilmesi Projesi” bayan giyim alanında başlatılmıştır. 
Rekabet gücünü artırmak amacıyla, dünya trendlerini ta-
kip etmek, tasarım gücü ile markalaşarak yeni pazarlara 
girmek ve ihracat gücünü artırmak isteyen, Hazır giyim 
sektörü / Bayan Giyim üretici ve üretici tedarikçilerinden 
oluşan 13 hazır giyim üretici ve tedarikçisi firma ve 12 
tasarımcı firma 3 yıl sürecek olan projeye dahil olmuştur.
Projenin ilk aşamasında ‘İhtiyaç Analizi’ faaliyeti kapsa-
mında projeye katılımcı firmalar, İHKİB’in uzman yetkili-
leri tarafından ziyaret edilerek; katılımcı firmaların ihracat 
yönünden durum değerlendirilmesi, uluslararası pazar 
bilgisi, yönetim ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadık-
ları ortak sorunların belirlenmesine yönelik durum değer-
lendirmesi yapılmıştır. İhtiyaç analizi sonucunda küme 
firmaları katılımı ile 3 yıl süresince gerçekleştirilecek faa-
liyetler belirlenmiştir. Bu kapsamda; 

Moda Trendleri Eğitimi projenin başlangıç faaliyeti ol-
muştur. WGSN uzmanları tarafından verilen eğitim İlk-
bahar/Yaz 2015 Makro Trendler, Sonbahar/Kış 2015/16 
Renk Trendleri, etkili podyum ve pazar değerlendirmele-
ri, geçerliliği kanıtlanmış trend tahminleri ve trend analiz-
lerini kapsamıştır.
Küme çalışmalarına yurtdışı pazarlama programlarından; 
“Who’s Next Pret A Porter Paris’’ 2014 Kış - Uluslararası 
Hazır Giyim Fuarı ve Collection Premier Moscow Fuarı’ 
na tasarımcı grubu katılımı ile devam etmiştir.  Avrupa’nın 
en önemli markalarının ve tasarımcılarının yer aldığı, 
25-28 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleşen “Who’s Next 
Pret A Porter Paris’’ fuara yaklaşık 1.000 hazır giyim ve 
1.000 aksesuar olmak üzere toplamda 2.000 marka ka-
tılmıştır. Aksesuar katılımcıları 58, buna karşın hazır gi-
yim firmaları ise 46 ayrı ülkeden gelmişlerdir. Toplamda 
58.232 ziyaretçinin  %64’ü Fransa’dan, %36’sı ise yurtdı-
şından gelmiştir. Fransa dışından gelen ziyaretçiler sırası 
ile İtalya, Belçika, İspanya, İngiltere, Türkiye, İsviçre ve 
Almanya’dan katılmışlardır. İlk yurtdışı pazarlama faali-
yetini gerçekleştiren küme, ortak hedef ler doğrultusunda 
firma temsilcileri ve tasarımcıları bir arada, aynı stantta 
buluşturması açısından bir ilk olmuştur. Ziyaretçi firma-
ların çoğunlukla mağaza zinciri ve Butik mağaza sahip-
leri olduğu gözlenmiştir. Kümenin öne çıkan talep edilen 
ürünleri ise; Kaftan, Kaban, Ceket ve Gömlek olmuştur. 
Küme çatısı altında toplu olarak pazara katılımın,  gele-
cekte daha güçlü alıcılarla buluşulmasına imkan sağlaya-
cağı gözlenmiştir.
URGE Hazırgiyim ve Tasarım Kümesi ikinci yurtdışı faa-
liyetini 25-28 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleşen, CPM 

Proje Adı Proje Yürütücüsü 
Ortaklar 

Süresi Bütçe

Ekonomi Bakanlığı
Tebliği 2010/8
‘Hazırgiyim 
Sektöründe Tasarım, 
Trend ve Tanıtım 
Odaklı İşbirlikleri ile 
Uluslararası Rekabetin 
Geliştirilmesi Projesi’

Başvuru Sahibi: İHKİB 3 Yıl 2.000.000 
USD
%75 Destek
%25 Eş 
Finansman

İhtiyaç Analizi Eğitim/ 
Danışmanlık

Yurtdışı  
Pazarlama

Alım Heyeti İstihdam Bireysel 
Danışmanlık

Destek Oranı %75 %75 %75 %75 %75 %70

Desteklenen 
Kurum 

İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu Şirketler

Destek Tutarı 
(USD) 

400.000 Usd 150.000 Usd 
(Program Başına)

100.000 Usd 
(Program Başına)

Emsal Brüt Ücret 50.000 Usd

Program Program süresince (3 yıl) 10 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl



İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU38

Moskova fuarına; Mehtap Elaidi, Özlem Kaya, Simay Bül-
bül, Çiğdem Akın, Nihan Peker, Gamze Saraçoğlu, Simay 
Bülbül, Gül Ağış ve Elif Cığızoğlu tasarımcılarının katılımı 
ile tamamlamıştır. Collection Premier Moscow, ortalama 
960 firmanın 1600 markayı temsil ederek katılım yaptığı, 
ort.19.000 ziyaretçinin katıldığı bir fuardır. Her tasarımcı 
firma ortalama 12 metrekarelik alan ile CPM Styles (Cool, 
Clean, Elegant) bölümünde koleksiyonlarını ( ort  60-70 
adet arası ürün ) sergilemiştir. Küme firmaları, CPM Styles 
alanında çoğunlukla Rusya, Beyaz Rusya, Azerbaycan pa-
zarını temsil eden alıcılar, butik ve çoklu marka satan de-
partman mağaza sahipleri ile buluşmuştur. Tasarımcıların 
ilk defa Rusya pazarına geliyor olması alıcılarda “Türk ta-
sarımcı” algısını oluşturmuştur. Proje süresince Rusya pa-
zarına gerçekleştirilecek yurtdışı faaliyetleri ile küme fir-
malarının marka bilinirliklerinin artacağı görülmektedir. 
Küme, 03-08 Temmuz 2014 tarihlerinde, Who’s Next 
Pret A Porter fuarına daha fazla katılım ile (9 tasarımcı ve 
8 hazırgiyim üretici firma) tekrar katılım sağlamıştır. 
Küme son olarak,
08-12 Şubat 2015 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen İş 
ve Vizyon Geliştirme Buluşma Günleri organizasyonu ile 
Avrupa pazarı ve Avrupa pazarı üzerinden ulaşılabilecek 
satış kanalları etraflıca irdelenmiştir. Deloitte tarafından 
hazırlanan Pazara ilişkin istatistiki analiz sonuçları inter-
national fashion Academy uzmanları tarafından verilmiş 
olup pazarın önde gelen aşağıda belirtilen alım ofisleri ile 
yakın temaslarda bulunulmuştur.
Virginie Maunier: Lambert&Associates
Song Pham: 10 Lines Consulting 
Agathe Schmidtt: Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH)
Magali Charruyer: MC2 Showroom
Sophie Guyot: Who’s Next Pret-A-Porter Fuar İdaresi
Faaliyete 8 tasarımcı, 6 hazırgiyim üretici firma katılmış-
tır; Badıllı Tekstil, Berat Tekstil, Setre Tekstil, Ereks Teks-
til, Dantel Konfeksiyon, Bisa Giyim, Mehtap Elaidi, Özlem 
Kaya, Simay Bülbül, Çiğdem Akın, Gamze Saraçoğlu, Simay 
Bülbül, Zeynep Tosun, Aslı Güler, Nej. 
Organizasyon kapsamında premier vision kumaş ve ak-
sesuar fuarına ziyaretçi olarak katılım sağlanmış ve 1 tam 
gün üreticiler ile yeni trendler/fiyatlar hakkında görüşme-
ler gerçekleştirilmiştir. 

2. TÜRKİYE’DEKİ GENÇ VE KADIN 
SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK 
HAZIR GİYİM ALANINDA MESLEKİ 
EĞİTİM KAZANDIRMA PROJESİ

Genç ve kadın suriyeli mültecilerin gerekli becerileri ka-
zanmaları sağlanarak hazırgiyim alanında istihdamlarının 
ve sosyal güvenliklerinin arttırılması amaçlanmıştır.
Öngörülen Faaliyetler:
• Pazar araştırması yapılması, ekipman, materyal ve uz-
manlık alanlarında satın almaların gerçekleştirilmesi
• Grup eğitmenlerinin seçilmesi ve eğitimi, Mobil hazırgi-
yim beceri eğitimi birimlerinin kurulması 
• Sahada grup eğitimlerinin düzenlenmesi, gelir getiren 
faaliyetlerin desteklenmesi
Beklenen Sonuçlar:
• Mesleki eğitim stratejisi ve iş planının oluşturulması
• 15 grup eğitmeninin dikiş, ayakkabı tamiri, el boyama, 
yönetim ve pazar koşulları göz önüne alınarak belirlene-
cek diğer mesleki beceriler alanında eğitilmesi
• Uygulamalı eğitim materyalleri ve gerekli ekipmanların 
yer aldığı 3 adet mobil hazırgiyim beceri eğitimi birimi 
kurulması
• 1.000 genç ve kadın mülteciye sahada gerçekleştirilecek 
grup eğitimleri ile teknik konularda ve iş yönetimi ilgili 
becerilerin kazandırılması
• Seçili mültecilerin yeni ürünler ve yeni pazarlar açısın-
dan desteklenmesi
Proje planlama aşamasında devam etmektedir.

3. ŞANLIURFA HAZIR GİYİM 
ORGANiZE SANAYi BÖLGESi 
PROJESi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) ile Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
Yönetimi arasında 5 Nisan 2013 tarihinde bir protokol 
imzalanmıştır. Söz konusu protokol ile Şanlıurfa İkinci 
Organize Sanayi bölgesi içinde, yaklaşık 3.000 kişiye is-
tihdam sağlaması planlanan Hazır Giyim Organize Sanayi 

Proje Adı Proje Yürütücüsü 
Ortaklar 

Süresi Bütçe

UNIDO – JAPONYA 
HÜKÜMETİ
Türkiyede’ki Genç 
ve Kadın Suriyeli 
Mültecilere Yönelik 
Mesleki Eğitim 
Kazandırma Projesi

Başvuru Sahibi: 
UNIDO

Yerel Ortaklar:
AFAD
İHKİB

1 Yıl 884.955,75 
USD 
(Kısmi olarak 
Japonya 
Hükümeti)

Proje Adı Proje Yürütücüsü 
Ortaklar 

Süresi Bütçe

Karacadağ 
Kalkınma Ajansı
Urfa HOSAB Cazibe 
Merkezi Bölgesinin 
İşletme Modelinin 
Yapılandırılması 

Başvuru Sahibi: Urfa 
OSB

Ortaklar:
IHKIB

1 Yıl Max
10 Milyon TL
( %20  OSB 
eş finans)



İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 39

Bölgesi’nde (HOSAB) yatırım yapmak isteyen 10 Hazırgi-
yim ve Konfeksiyon firmasına hâlihazırda yer tahsis edil-
miştir. 
HOSAB içerisinde laboratuvar, eğitim mekanları, idari 
yerleşkeler ve diğer ticari getiri sosyal donatı alanlarının 
ve işletme modelinin yapılandırılması amaçlanmaktadır.
Projenin yol harıtası kapsamında;
• Yatırımcıların Gereksinimlerinin Belirlenerek Projelen-
dirilmesi
• Projelendirilmiş Olan İhtiyaçların Karacadağ Kalkınma 
Ajansı Mali Desteklerine başvurusunun yapılması öngö-
rülmektedir..
Proje için ihtiyaç analizi ve işletme modelinin oluşturul-
ması için satın alma süreçleri tamamlanmıştır. Bölgede ya-
tırım yapacak firmaların katılımı ile başlangıç toplantısı 
düzenlenecektir.
 

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından kamuoyuna 
açıklanan Yeni Teşvik Sistemi çerçevesinde İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Şan-
lıurfa İkinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi ara-
sında 5 Nisan 2013 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. 
Söz konusu protokol ile Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi 
bölgesi içinde, yaklaşık 3.000 kişiye istihdam sağlaması 
planlanan Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi’nde (HO-
SAB) yatırım yapmak isteyen 11 Hazırgiyim ve Konfeksi-
yon firmasına hâlihazırda yer tahsis edilmiştir.
 7-8 Aralık 2014 tarihlerinde HOSAB Projesi kapsamında  
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi başkanlığında yatırımcı 
firmalar ile birlikte 30 kişilik bir heyet ile Şanlıurfa’ya zi-
yaret gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Valisi İzzettin KÜÇÜK, Şanlıurfa Belediye Başka-
nı Celalettin GÜVENÇ, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Sabri ERTEKİN, Şanlıurfa Organize Sanayı Böl-
gesi Yönetimi ve  Karacadağ Kalkınma Ajansı  yetkilileri ; 
HOSAB Projesinin Tüm Türkiyede Avrupa standartların-
da örnek bir proje olacağı ve  Projenin Şanlıurfa’nın sana-
yi şehri olması hedefleri yönünde büyük adım olacağına 
ilişkin açıklamalarda bulunarak, projeye tam destek ver-
diklerini belirtti.
HOSAB içerisinde laboratuvar, eğitim mekanları, idari 

yerleşkeler ve diğer ticari getiri sosyal donatı alanlarının 
ve işletme modelinin yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Projenin yol haritası kapsamında;
• Yatırımcıların Gereksinimlerinin Belirlenerek Projelen-
dirilmesi
• Projelendirilmiş Olan İhtiyaçların Karacadağ Kalkınma 
Ajansı Mali Desteklerine başvurusunun yapılması öngö-
rülmektedir.

Projenin Çalışma Kolları
Çalışma Kolu I: 
• Yer tahsisi, mimari yapı ve inşaat işleri devam etmekte-
dir.
• Şanlıurfa İkinci Organize Sanayi bölgesi içinde şu-
anda yaklaşık 11 Hazırgiyim ve Konfeksiyon firmasına 
hâlihazırda yer tahsis edilmiştir ;
Çalışma Kolu II:
Hazırgiyim Organize Sanayi üretim sahasının ‘üretim ’de 
cazibe merkezi’ olacak şekilde;
• Ortak kullanım alanlarının ve işletme modelinin yapı-
landırılması
• Bu kapsamda potansiyel ihtiyaçların belirlenerek, yatı-
rımcıların beklentileri doğrultusunda hizmet kalemlerinin 
oluşturulması
• Projelendirilmiş olan ihtiyaçların giderilmesine yönelik 
mali fon kaynaklarının tespiti
Proje kapsamında Çalışma Kolu II için ihtiyaç analizi ve 
işletme modelinin oluşturulmasına yönelik satın alma sü-
reçleri tamamlanmıştır ve bu sürecin Zobu Danışmanlık 
firması ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Nisan 2015 ilk 
haftası danışmanlık firması yetkilisi ile İHKİB temsilcileri 
Urfa’ya bir ziyaret gerçekleştirerek saha çalışmasını başla-
tacaklardır. 
Birliğimizce projeye yatırım yapmak isteyen firma talep-
leri toplanmış ve fabrikaların yapımı ile ilgili 14 müteah-
hit firma ile ihale aşaması 26 Ocak 2015’te tamamlanmış 
olup, en düşük fiyat veren olan Göncü İnşaat firması ile 
anlaşma sağlanmıştır.
Yatırımcı firmalar ve danışmanlık firmaları ile müteahhit 
firmadan alınan fiyatlar ve fabrika inşaatına ilişkin genel 
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1. MODA TASARIMINDA TEK 
DURAK HİZMET MERKEZİ
Moda ve Tasarımcılar Derneği tarafından sunulan proje-
nin, proje kurgusu ve döngüsü İHKİB tarafından hazır-
lanmıştır. Projenin onaylanması durumunda, Proje’nin 
toplam max. bütçesi olan 579.825.000 TL %10 eş finans-
manının İHKİB tarafından karşılanması, proje boyunca 
İHKİB-İMA-MTD ve BMD işbirlikteliği ile projenin sür-
dürülmesi hedeflenmiştir.

Proje Adı Proje Yürütücüsü 
Ortaklar 

Süresi Bütçe

İstanbul Kalkınma 
Ajansı
Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yönelik 
Bilgi Odaklı Ekonomik 
Kalkınma Mali Destek 
Programı
Moda Tasarımında 
Tek Durak Hizmet 
Merkezi

Başvuru Sahibi: MTD

Ortaklar: BMD

9 Ay 579.825.000 TL
%90 Hibe

%10 Eş 
Finansman

TAMAMLANAN
PROJELER

Projenin Genel Amacı: İstanbul’un özgünlüğünü gelişti-
ren moda ve tasarım alanında yüksek katma değer ürete-
rek, bölgede yaşam kalitesinin dolayısıyla kentsel mekan 
kalitesini artırması, moda tasarımcısı bireylerin, girişimci-
lik ve yapabilirlik kapasitesi geliştirerek, sosyal kalkınma 
odaklı sürdürülebilir büyüme ve global rekabet gücünün 
artırılmasına katkı sağlamaktır.

Genel amaca katkıda bulunmak için proje-
nin gerçekleştireceği özel amaçlar:
1- Moda Tasarımında girişimcilik kapasitesi ve iş geliştir-
menin desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik kalıcı 

değerlendirme toplantısı yapılarak yatırımcı firmaların 
bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Mayıs 2015 te temel atma töreni ile hayata geçilimesi 
planlanan HOSAB projesi ile birlikte, Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon Sektörü’nün bugüne kadar uluslararası rekabette 
üretim maliyetleri nedeniyle yaşadığı sorunların gideril-
mesi imkanına kavuşulurken, Bölge’nin kalkınmasında ve 
refahında da Sektör’ün katkısı sağlanmış olacaktır.
Sektörel anlamda bu tür bir yatırım projesinin bir ilk ol-
duğu da gözönüne alındığında Hazırgiyim ve Konfeksi-
yon Sektörü’nün hareket kabiliyeti ve organizasyon bece-
risinin yüksekliğini de ortaya koyan örnek proje olması 
açısından da büyük önem taşımaktadır.
Bu sayede Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 2023 yılı 
için belirlediği 60 milyar dolarlık ihracat hedefi ve üre-
timde çalışanlar için belirlediği 1 milyon kişilik istihdam 
hedefine ulaşmaya bir adım daha yaklaşmaktadır.

kurumsal yapılanma ve işbirliklerinin oluşturulması
2- İstanbul’u Moda Tasarımcıları için bir merkez haline 
gelmesini sağlayarak, yetenekli kişilerin İstanbul’a çekil-
mesi, yaratıcı tasarımcıların yetiştirilmesi ve Türkiye’nin 
uluslararası nitelikte moda tasarımcısı insan gücünün ye-
tiştirilmesi
3- Moda tasarımcılığına ilişkin farkındalığın artırılması ve 
sektörde destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet hak-
larının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesin-
de katkı sağlanması 

Gelinen Nokta: 
- Tek Durak Merkezi Ofisi fiziksel olarak MTD bünyesin-
de yapılandırıldı, Merkezin kurumsal yapılanmasına dö-
nük personel istihdamı sağlandı. Merkez;  fikri mülkiyet 
hakları ve sözlesmeler, tesvikler, yurt içi ve yurt dısı orga-
nizasyonlar, mesleki egitim, girisimcilik konularında ta-
sarımcılara yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
- 1. Kurda; 20 Türkiye geneli MTD üye tasarımcıları ve 
5 BMD tasarımcıları;  Moda Girisimciliği, Is Planı Olus-
turma, Girisimcilik; Tasarımcı Markası Yaratmak Fikri, 
Mülkiyet Hakları Pazar Arastırması, Pazarlama ve Marka 
Yönetimi, Finansal Yönetimi, Defile ve Sunum konuların-
da eğitim ve danışmanlık almıştır.  Diğer 20 kişi için ikinci 
kur hazırlıkları yapılmaktadır.
- Fikri mülkiyet haklarına iliskin ihlallerin ortadan kaldı-
rılmasına, fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik 
uygulamaların gelistirilmesi ve etkinliginin arttırılmasına 
yönelik ilgili kurum, kurulus, STK’lar, Kalkınma Ajansı ve 
özel sektörün katılımı ile düzenlenecek çalıstay hazırlıkla-
rı devam etmektedir.
- Tasarımcı Sektör Türkiye’nin marka olmus tasarımcıla-
rı ile bir araya gelen ve fikri mülkiyet hakları konusunda 
bilinç ve farkındalık edinmis tasarımcıların üretici ile bir 
araya gelerek kendilerini tanıtabilecekleri ve is imkânları 
gelistirebilecekleri bir organizasyon düzenlenecektir.

2. TEKNOLOJİ ODAKLI TASARIM 
MERKEZİ PROJESİ
15 Ocak 2014 tarihinde resmi olarak tamamlanan proje; 
tekstil ve hazır giyim sektöründe tasarım ile teknolojiyi 
birleştiren bir merkezi yapılandırarak; sektörün küresel 
rekabet edebilme gücünün kuvvetlendirilmesine katkı 
sağlamak üzere, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ge-
liştirebilecek moda tasarımcılarının kapasitesini arttırmayı 
amaçlamıştır.
Proje sonrasında oluşan merkez- Istanbul Fashion In 
Cube, yetenekli ve gelecek vaat eden moda tasarımcıla-
rına profesyonel kapsamda destek vermek amacıyla yola 
çıkan Türkiyenin ilk moda girişimcilik merkezi olmuştur. 
Proje çerçevesinde; marka olma potansiyeli olan, yetenek-
li ve tasarım algısı gelişmiş 10 moda tasarımcısına Niyazi 
Erdoğan, Hande Çokrak, Asu Aksu, Ece Gözen, Ayhan 
Yetgin, Günseli Türkay, Emre Erdemoğlu, Songül Caba-
cı, Nil Kandemir, Burçe Bekrek donanımlı ofisler temin 
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Proje Adı Proje
Yürütücüsü 
Ortaklar 

Başlangıç
Bitiş 
Tarihi

Süresi Bütçe

İstanbul 
Kalkınma 
Ajansı
Kar Amacı 
Gütmeyen 
Kuruluşlara 
Yönelik Bilgi 
Odaklı Ekonomik 
Kalkınma Mali 
Destek Programı
BIL/79 
‘Teknoloji 
Odaklı Tasarım 
Merkezi’

Yürütücü: İHKİB

Ortak: TİM

15.01.2013

15.01.2014

12 ay 1.310.000, TL
%90 Hibe
%10 Eş 
Finansman 

edilmiştir. Yerleşkesi Nişantaşında olan, moda girişimcilik 
merkezi Fashion In Cube 400 m2 alana sahip olup 8 ofis, 
Showroom / Materyal Kütüphanesi ve Koleksiyon Numu-
ne Üretim Atölyesin’den oluşmaktadır.
Girişimci tasarımcılar, iş planı oluşturmak ve geliştirmek, 
koleksiyon geliştirmek ve içerik / tasarım bütünlüğü oluş-
turmak, ulusal ve uluslararası marka kimliği yaratmak, 
moda tasarımı alanında girişimcilik vb konularda ulus-
lararası danışmanlardan birebir danışmanlıklar almıştır. 
Edinilen danışmanlıklar ile, kendi markalarını geliştirip 
olgunlaştırmak isteyen moda tasarımcıları farklılaşarak, 
tasarım değeri ve algısı yüksek ürünler ile olgunlaşan 
koleksiyonlarını İstanbul’da ve dünya üzerindeki önemli 
moda organizasyonları kapsamında sergileme olanağı bul-
muşlardır. Desteklenen 8 kadın giyim tasarımcısı, 58,232 
kişinin ziyaret ettiği Who’s Next Paris fuarı Fresh bölü-
münde koleksiyonlarını münferiden sergilediler. İspan-
ya, Tayvan, İtalya, Dubai, Hong Kong ve Suudi Arabistan 
gibi ülkelerden sipariş alan tasarımcılar koleksiyonlarını 
uluslararası pazarlara tanıtma fırsatı yakaladılar ve gele-
cek sezon yapabilecekleri işbirliklerinin ilk adımlarını at-
tılar. Maid in Love markasının yaratıcısı Hande Çokrak 
Paris Capitale de la Creation Fame tasarımcı ödülüne layık 
görüldü. Girişimci tasarımcılar aynı zamanda, 27-30 Ey-
lül 2013 tarihinde Paris Sur Mode, 18-21 Haziran 2013 
tarihinde / Pitti Uomo fuarına katılmıştır. İtalya, İngilte-
re, Amerika gibi ülkelerden 19.712 kişinin ziyaret ettiği 
fuarda 30m2’lik stant alanında kadın giyim tasarımcıları 
koleksiyonları Istanbul Fashion Incube alanında sergilen-
di. Erkek giyim tasarımcıları da 2013 Haziran ayında Flo-
ransa da yapılan en önemli erkek giyim fuarlarından Pitti 
Uomo da koleksiyonlarını tanıttılar.

3. KATMA DEĞER VE İSTİHDAM 
ODAKLI BELGELERİ İŞGÜCÜ 
SEFERBERLİĞİ - ‘KİBİS’
Katma Değer ve İstihdam Odaklı İşgücü Seferbeliği proje-
si, Hazır Giyim sektöründe AB ile uyumlu seçilen meslek 
gruplarında Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi için sektör 
özelinde mesleki yapılanmayı analiz etmeyi, Ulusal meslek 
standartlarının hazırlanmasını sağlamayı, Sınav ve belge-

lendirme sistemi oluşturmayı, Mesleki ve teknik eğitimin 
mesleki yeterliliklere göre verilmesi için ilgili paydaşlarla 
işbirliğini sağlamayı, edinilmiş mesleki yeterliliklerin bel-
gelendirilmesini sağlamayı, bireylerin aldıkları yeterlilik 
belgelerinin başta AB olmak üzere  uluslararası kıyasla-
nabilirliğini sağlamayı, Türkiye’de çalışacak yabancıların 
meslekî yeterlilik belgelerini doğrulamayı hedeflemekte-
dir. Programın amacı; Hazırgiyim /Konfeksiyon sektörü-
nün iş piyasası ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip işgü-
cü belgelendirecek sertifikasyon merkezinin kurulmasını,  
Hazırgiyim sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek 
standartlarını ve ulusal yeterliliklerini hazırlayarak örgün 
ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim programlarının geliş-
tirilmesine destek vermek, hayat boyu öğrenmeyi teşvik 
etmek, eğitim ve belgeli işgücü istihdamı arasındaki ilişki-
nin sektör özelinde güçlendirilmesini kapsamaktadır. Pro-
jenin ana hedefleri arasında ise; Hazırgiyim /Konfeksiyon 
sektöründe yer alan mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin 
hazırlanmasını sağlamak mesleki yeterlikilere göre, Ölçme 
ve Değerlendirme sistemini oluşturmak ve yeterliliklerin 
belgelendirilmesini sağlamak için Hazırgiyim Sertifikas-
yon Merkezi kurmak yeralmaktadır.

Gerçekleşen Faaliyetler:
Hazır giyim/konfeksiyon sektörü meslek ağacı çıkarıldı. 
Sektörde yer alan mesleklerin tanımları yapıldı ve meslek 
seviyeleri belirlendi. Kadın Giyim Modelisti (seviye 5), Er-
kek Giyim Modelisti (Seviye 5 ), Çocuk Giyim Modelisti 
(Seviye 5), İç Giyim Modelisti (seviye 5), Modelist (Sevi-
ye 4), Örme Model Makineci (Seviye 4), Dokuma Model 
Makineci (seviye 4), Ölçme Kompleci (seviye 3), Dokuma 
Kompleci (Seviye 3) meslekleri özelinde 9 mesleğe Mo-
delist(4. Seviye) Ulusal yeterlilikleri hazırlanarak sektör 
görüşüne ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  onayına 
gönderildi. Proje kapsamında yer alan meslekler özelinde 
Ölçme-Değerlendirme araçları ile objektif bir sınav siste-
mi oluşturuldu. Tüm meslek gruplarında 106 adaya pilot 
sınav uygulandı. TS EN ISO/IEC 9001:2008 ve TS EN 
ISO/IEC 17024:2004 stanadartları parelelinde merkez ve 
mesleklere yönelik akreditasyon çalışmaları alt yapı hazır-
lıklarına başlandı.
Merkez TURKAK tarafından, 9 meslek kapsamında 18. 
02. 2014 - 17.02.2018 tarihleri arasında akredite olmuş-
tur. TURKAK akreditasyonu ile birlikte, 5 Mart 2014 tari-
hinde mesleki yeterlilik kurumuna akredite olmak üzere 
başvuruda bulunulmuştur.

Proje Adı Proje
Yürütücüsü 

Başlangıç
Bitiş 
Tarihi

Süresi Bütçe

AB-MFİB-MYK
VOC-TEST – 46 / 
HAZIRGİYİM 
Katma Değer ve 
İstihdam Odaklı 
Belgeli İşgücü 
Seferberliği 
“KİBİS” Projesi

İHKİB Mart 2011
Mart 2013

24 ay 266.695,07 
Euro
%80 Hibe
%20 Eş 
finansman
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Sürdürülebilir Rekabetçilik Platformu:
Sürdürülebilir Rekabetçilik Platformu İHKİB ve Kah-
ramanmaraş Ticaret Odası arasında imzalanan iyi niyet 
mutabakatı ile sekretaryası Kahramanmaraş tarafından 
oluşturulmak üzere faaliyetlerine Mart 2012 itibariyle 
başlamıştır. Platformunda yer alacak kurum ve kuruluş-
lar belirlenmiş, platform üyelerinin tamamının onayladı-
ğı niyet mektubu imzalanmıştır. Merkezin amacı; pilot 
illerdeki tekstil ve hazırgiyim sanayi için uzun vadeli stra-
tejik planlar geliştirmek, üniversite ve sanayi arasındaki 
teknoloji transferine olanak sağlamak, ürün geliştirme ve 
yaratıcılığa yönelik olarak yeni fikirlerin geliştirileceği bir 
platform oluşturmak, küresel ekonomik gelişmeleri izle-
mek, bilimsel ve teknik konularda bölgenin potansiyel 
uygunluğunu araştırmak, sektör ve finanssal kurumlar 
arasındaki ilişkileri geliştirmek olarak sıralanabilir.
Dört pilot ildeki tekstil ve hazır giyim sektörüne ihtiyaç 
duydukları konularda danışmanlık ve eğitim sağlamak 
üzere sürdürülebilir Rekabetçilik Platformu kurulması-
na yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çerçevede bir-
birini takiben üç rapor hazırlanmıştır. Bu raporlar, 
- Danışmanlık merkezlerinin kurulmasına yönelik ola-
rak dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulamaların tesbiti, 
- Dört pilot ilde sürdürülebilir rekabetçilik merkezi ku-
rulmasına yönelik ihtiyaç analizi, 
- Sürdürülebilir rekabetçilik merkezinin kurulmasına 
yönelik yol haritası ve iş planıdır.
Sürdürülebilir Rekabetçilik Platformu aracılığı ve koor-
dinasyonu ile dört pilot ilde pazarlama, üretim ve yö-
netim konularında toplam 16 danışmanlık ve eğitim 
faaliyeti düzenlenmiştir. İhtiyaç ve talep durumunda 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri birliğimiz tarafından 
sağlanmaya devam etmektedir. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi:
Ortak Program ile, KSS stratejisinin tekstil ve hazırgiyim 
sektörü için geliştirilmesi ve bu stratejinin ulusal tekstil 

Proje Adı Proje 
Yürütücüsü/
Ortak 

Başlangıç
Bitiş 
Tarihi

Süresi Bütçe

İspanya 
Hükümeti                                                                                                                                    
Birleşmiş 
Milletler Bin Yıl 
Kalkınma Fonu 
Hedefleri
MDG-F 2067                                                                                                                                             
‘Türk Tekstil 
Sektöründe 
Kobiler için 
Sürdürülebilir 
Ağlar 
Oluşturulması 
Ortak Programı’       
Pilot Uygulama 
iller: Malatya, 
Adıyaman, 
Gaziantep, 
Kahramanmaraş

Yürütücü: ITKIB 
Ortaklar: UNDP, 
ILO,UNIDO

Ocak 2010

Aralık 2012

36 ay 1.4
Milyon $

%100
Hibe 

4. TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 
KOBİLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
AĞLAR OLUŞTURULMASI ORTAK 
PROGRAMI
Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultu-
sunda hazırlanıp, İspanya hükümeti tarafından finanse 
edilerek, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte, yerel ortak 
olan İHKİB tarafından yürütülmekte olan Türk Tekstil 
Sektöründe Kobiler için Sürdürülebilir Ağlar Oluşturul-
ması Ortak Programı’nın çalışmaları Ekim 2010 tarihinde 
fiilen başlamıştır. 2,6 milyon Dolar’lık bütçeye sahip olan 
Ortak Programın, 1,4 milyon Dolar’lık kısmının uygula-
ma yetkisi ve sorumluluğu İHKİB’e devredilmiştir. Ortak 
program çalışmaları Aralık 2012 tamamlanmıştır. Türk 
tekstil sektöründeki KOBİ’lerin, öncelikle de pilot iller 
olarak belirlenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve 
Gaziantep’teki KOBİ’lerin sürdürebilir ağlar ve ilişkiler 
oluşturabilmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk farkında-
lığının ve uygulamalarının geliştirilerek sektörün rekabet 
gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

Gerçekleşen Faaliyetler; 
VCMP (Value Chain Management
Platform) – styleturkish.com
Değer Zinciri Yönetim Portalı kurulmasına yönelik çalış-
malar sürdürülmüştür. Bu çerçevede öncelikle dört pilot 
ilde durum, ihtiyaç ve kapsam analizi çalışması ile ya-
pılarak yol haritası ve iş planı hazırlanmıştır. VCMP’nin 
operasyonel hale gelmesi ile birlikte özellikle dört pilot 
ilde portalın kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri ger-
çekleştirildi. İHKİB datası - veri güncelleme çalışmaları 
yapılmıştır ve portale yüklenmiştir. 800 firmanın (özel-
likle pilot ilden katılan firmalar) katılım ücretleri ilk yıl 
için Ortak program tarafından desteklenmiştir. 
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ve hazırgiyim sektörüne dahil edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu paralelde pilot illerdeki KOBİ’ ler ve KSS olgusu çer-
çevesinde gelişmeyi başarabilmiş firmalarla çalışmalar 
yapılmıştır. Başlıca konular olan Tekstil Sektöründe Ka-
dın İstihdamı Ve Çalışma Koşulları, Çevre Koşulları ve 
Sürdürülebilirlik ve KSS Modelleri İHKİB, ILO ve UNI-
DO tarafından tamamlanmıştır. Dört pilot ildeki kurum-
sal sosyal sorumluluk uygulamalarını inceleyen dört ayrı 
rapor hazırlanmıştır. Saha ve Rapor çalışmaları Boğaziçi 
Üniversitesi Sosyal Politikalar Formu işbirliği ile gerçek-
leşmiştir. Bu raporlar, 
- KSS’nin sürdürülebilirlik boyutu ile incelenmesi, (İH-
KİB)
- KSS’nin çalışma koşulları boyutu ile incelenmesi, (ILO)
- KSS’nin cinsiyet duyarlılığı boyutu ile incelenmesi ve 
(ILO)
- KSS’nin çevre koşullarına yönelik olarak incenmesidir 
(UNIDO)
- KSS tekstil ve hazırgiyim sektöründe en iyi uygulamalar
Beş raporun entergrasyonu ile ‘Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Durum Tespit Raporu’ yayınlanmıştır. Rapor, Eko-
nomi Bakanlığı tarafından sektör için hazırlanan 2023 
Tekstil ve Hazırgiyim Stratejisine ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Programına katkıda 
bulunması üzerine bakanlık temsilcilerine sunulmuştur.

UNIDO Çalışmaları:
Kümelenme: Tekstil ve Hazır giyim sektöründe küme-
lenmeyi geliştirmek amacı ile KOBİ’ lerin ve KOBİ’ lere 
destek veren kurumların sürdürülebilir iş ağları ve iliş-
kiler zinciri oluşturabilmelerine destek verilmesi ve pilot 
illerdeki firmaların sosyal sermaye, rekabet edebilirlik 
ve birlikte iş yapabilme kapasitelerini geliştirmek için 
küme geliştirme çalışmaları Kahramanmaraş ve Adıya-
man illerinde gerçekleştirilmiştir.
Çevre: UNIDO bu bileşenle ilgili çalışmalara, Tekstil 
Sektöründe Çevre Perspektifi ile ilgili durum analizi ya-
parak başlamıştır. KOBİ’ler, uluslararası büyük ölçekli 
firmalar, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlara yapılan ziyaret-

ler ve anketler sonrasında belirlenen bulgular ışığında 
Tekstil Sektörü Durum Analizi raporu hazırlanmıştır. 
Çevre bileşeni ile ilgili gerçekleştirilen tüm aktiviteler 
gerçekleştirilen durum analizini temel olarak almakta-
dır. Çevre ve verimlilik konularında Çalışanlar ve Yöne-
ticiler için eğitim programları da aktiviteler arasındadır. 
Eğitimler Kahramanmaraş’ta start almış ve tüm hızıyla 
devam etmektedir. Eğitim konuları arasında Temiz Üre-
tim, Enerji Verimliliği konuları ağırlıkla yer almaktadır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurumsal Sosyal So-
rumluluğun bir rekabet avantajı olarak benimsenmesi 
ve KOBİ’lerin bu konudaki altyapılarının güçlendiril-
mesi bu bileşenle ilgili faaliyetlerin ana hedefini oluştur-
maktadır. UNIDO REAP Programı (Responsible Entrep-
reneurs Achievement Programme - Sorumluluk Sahibi 
Girişimcinin Başarı Programı) odaklı olarak UNIDO 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Metodolojisi konulu Eğiti-
cilerin Eğitimi Programı tamamlanmıştır. Ayrıca, sürekli 
olarak alıcı ya da denetleme firmalarının denetimlerine 
tabii olan tekstil üreticilerinin; kendilerini hazırlamala-
rını sağlamak, kendi kendilerini denetlemelerine imkan 
vermek ve İTKİB himayesinde ulusal bir metodoloji 
oluşturulmasını sağlamak üzere bir KSS yazılımı tasar-
lamıştır. Yazılım, Tekstil Sektörü başta olmak üzere tüm 
üreticilerin kullanımı için uygun olarak hazırlanmıştır.

ILO Çalışmaları:
Tekstil ve hazır giyim sektörü istihdam yaratma kapa-
sitesi ve milli ekonomiye sunduğu katkılar açısından 
Türkiye’nin en önemli sektörleri arasında yer almakta-
dır. Kadınların ağırlıkta olduğu emek-yoğun yapısıyla 
sektör özellikle kadın istihdamı açısından dikkate değer 
katkılar sunmaktadır. Ancak sahip olduğu bu avantajı-
na karşın sektörde, ILO’nun insana yakışır çalışma ko-
şullarının sağlanması, temel çalışma haklarının güvence 
altına alınması ve kadın istihdamının güçlendirilmesi 
açısından yaşanan olumsuzluklar hâlâ varlığını sürdür-
mektedir. Bu nedenle, Ortak Program kapsamında ILO, 
hazırladığı raporların yanı sıra, sürdürülebilir işletmeler 
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için çalışma standartlarının güvence altına alınmasına 
dair bir dizi eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları yü-
rütmüştür.
Bu çerçevede, gerek proje ortaklarına yönelik gerekse 
de saha eğitimlerini yürüten eğitmenlere yönelik olarak, 
yerel uzmanların, sendika ve işveren örgütlerinin, sivil 
toplum örgütlerinin ve iş müfettişlerinin katıldığı “KSS 
ve ILO Temel Çalışma Standartları” konulu eğitimler 
düzenlenmiştir. Bu eğitimleri takiben, proje illerinde iş-
verenlere ve işçilere yönelik farkındalık artırıcı eğitimler 
düzenlenmiştir
- Temel Çalışma Hakları, Kadının Ekonomik Hakları 
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşyerinde İletişim ve İşbirliği,
olmak üzere dört konu başlığında düzenlenen bu eğitim-
ler sayesinde insana yakışır iş ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
konularında gerek işçiler gerekse de yöneticiler arasında 
farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Bugüne kadar 
dört proje ilinde 25’i aşkın eğitim düzenlenmiştir. Saha 
eğitimleri için hazırlanan eğitim modülleri, İTKİB işbirliği 
ile, Değer Zinciri Yönetimi Portalı’ndan gösterilmek üzere 
e-öğrenme modülüne dönüştürülmektedir. Yazılı mater-
yallere ek olarak saha eğitimlerini desteklemek ve ortak 
programın göresel tanıtımını yapabilmek için, “Tekstil 
Sektöründe İnsana Yakışır İş ve Çalışma Hakları” konulu 
kısa film çalışması tamamlanmıştır.

4- TEKSTİL VE KONFEKSİYON 
DEĞER ZİNCİRİ PROJESİ
“Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Değer Zinciri Projesi” ile 
sektörün tüm bileşenlerinin birlikte kullanacakları ortak 
işbirliği ağları ile sektörün bilgi ve teknoloji düzeyinin 
yükseltilerek, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha 
fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı hale getiril-
mesi, İstanbul ve etkilediği tüm çevre illerin refah düzeyi-
nin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje Adı Proje 
Yürütücüsü/
Ortak 

Başlangıç
Bitiş 
Tarihi

Süresi Bütçe

İstanbul 
Kalkınma 
Ajansı 

Kar Amacı 
Gütmeyen 
Kuruluşlara 
Yönelik 
Bilgi Odaklı 
Ekonomik 
Kalkınma 
Mali Destek 
Programı   
KBO/74 “Tekstil 
ve Konfeksiyon 
Sektörü İçin Değer 
Zinciri Projesi” 
(STYLETURKISH)

Yürütücü: İHKİB

Ortaklar: TİM

21.07.2010

21.07.2011

12 ay 1.050.000 TL 

%80 Hibe 
%20 Eş 
Finansman

Birleşmiş Milletler Ortak Program kapsamında, VCMP 
(Value Chain management Portalı) alt faaliyeti altında baş-
layan proje aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı ta-
rafından desteklenerek portalın (styleturkish) tasarım ve 
altyapı çalışmaları hızlanmıştır. Bu vesile ile, styleturkish 
portalı projeler bazında oluşan bir işbirliğinin yarattığı si-
nerji ile doğmuştur. Portal ile; Türk tekstil ve hazırgiyim 
sektörünün iş iletişim platformu olmak, Satıcıların ürün-
lerini ve hizmetlerini tanıtabilmesi, alıcıların ise aradıkları 
ürün ve hizmete ulaşabilmesi, Talep/Teklif hizmeti ile por-
talın diğer üyeleri ilke satış ve satın amaçlı kontak kurabil-
meleri, Sektöre yönelik sektörel teknolojik ve ekonomik 
faaliyetlerin yer aldığı sektör rehber veri tabanının oluş-
turulması, Üye firmalar kümelenmeye dayalı arama kla-
vuzu ile şirketlerin; (İletişim bilgilerine, Ticari alanlarına, 
Ürünlerine, Hizmetlerine, Sertifikalarına, Aktivitelerine), 
birim yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi-
lerine portal da kendilerine ait olacak olan standart şirket 
profillerine ulaşabilmesi, üye firmalar ihtiyaçlarına göre 
E-Learning (Elektronik) eğitimleri alabilmesi, üye firmalar 
portalın alt yapısında bulunan video konferans, internet 
telefon servisi(VoIP), online-offline mesajlaşma hizmetle-
rini kullanarak birbirleri ile iletişim kurabilmesi, İHKİB 
TV aracılığı ile sektörden güncel haberleri ve bilgileri takip 
edebilmesi, Sosyal Medya etkileşimine imkan sağlaması, 
sektörel haberler, projeler, etkinlikler, fuarlar ve mevzuat-
lar hakkında güncel bilgilere ulaşması hedeflenmektedir.

Projeler Kapsamında;
- Portal için Style Turkish domain adresi satın alındı: Style-
Turkish domain adresleri: styleturkish.com (5 yıl), style-
turkish.net (1 yıl), styleturkish.org (1 yıl), styleturkish.xxx 
(1 yıl) tescil edilmiştir.
- TURKCELL SUPERONLİNE tarafından sunucular ya-
pılandırılmış, işletim sistemleri, veritabanı ve portal için 
gerekli olan diğer yazılımlar kurulmuştur ve yapılandırıl-
mıştır.
- Ana sayfa ve arayüz çalışamaları tamamlanmıştır. www.
styleturkish.com
- E-Learning (İHKİB Akademi) altyapısı tamamlanmış 
olup, 40 adet sanal eğitim (ILO, UNIDO, ITKIB) işbirlikte-
liği ile hazırlanmıştır.
- Sosyal Medya ve Google adwards yönetiminde aktif rol 
alınmıştır. (Facebook, linkedin, tweeter)
Sektörel Finans datası sayfada anlık veriler ile yer almıştır. 
Foreks firması data sağlayıcıdır. Çözüm Araştırma firması 
işbirliği ile birlik üyelerimizin verileri güncellenerek siste-
me aktarılmıştır. Şuanda sistemde 5.500 üye yer almakta-
dır. Uluslararası yayınlarda portal tanıtım amaçlı yer alın-
mıştır. (Just Style, Textile Wirstschaft). İHKİB TV altyapısı 
tamamlanmış olup, İFW 2012 canlı yayında sektörün sey-
rine sunulmuştur. 4 gün boyunca 20.000 kişi tarafından 
izlendi. (USA) İnternet Marketing Association tarafından 
2012 İmpact Awards ‘Best Foreign Business Networking 
Portal’ ödülü ne layık görüldü.
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İHKİB EĞİTİM 
VAKFI

Ekoteks, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ko-
runması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Denetimi 
Faaliyetleri Kapsamında alınacak olan bazı tüketici ürünle-
rinin testlerinin yapılması hususunda yetkilendirilmiş bir 
laboratuvardır.
Bu faaliyet kapsamında laboratuvarımızda aşağıda detayları 

verilen tebliğler kapsamında yapılması zorunlu olan testler 
gerçekleştirilmektedir;
• “Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle 
/ Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fır-
çalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile 
Bildirim Esaslarına Dair “ Tebliğ,
• “Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve 
Emziklerde N-Nitrosamin ve N-Nitrosamine Dönüşebilen 
Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkın-
da Tebliğ” ,
• “Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alış-
tırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthala-
tı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair 
Tebliğ”,
• “Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benze-
ri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” .
Ekoteks laboratuvarı bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlere 
ilgili testlerin yapılması ve raporlanması hususunda Bakan-
lık tarafından onaylıdır.
“Kozmetikler ve Ayakkabılarda Kullanılan Saklı Zararlı Kim-
yasalların Önlenmesi İçin İmalat Uygulamalarının ve Ana-
litik Kontrollerin Yeniden Değerlendirilmesi” konu başlıklı 
Proje çalışmasını İspanya San Diego Compestala Üniversite-
si ve INDITEX grup ile EUREKA Projesi başlattık. 
Tüketici sağlığını daha iyi korumak amacıyla kozmetik ve 
ayakkabılarda sağlığa uygunluk testlerinin daha kapsamlı 
yapılması ve kısıtlanmış madde listelerine daha fazla mad-
de eklenmesi hususunda baskılar giderek artmaktadır. Bu 
proje, yeni analitik araçlar ve hizmetler geliştirmeye yönelik 
üç hedef amaçlamaktadır: (1) Sağlığa uygunluk için ; test 
maliyetlerini azaltmak (öngörülen kullanıcılar: ayakkabı ve 
kozmetik imalat sanayileri, Gümrükler ve perakende dene-
tim kuruluşları); (2) Daha iyi tüketici koruması için;analiz 
edilen maddelerin kapsamını artırmak(aynı kullanıcılar); 

EKOTEKS LAB. VE 
GÖZETİM HİZMETLERİ 
LTD.ŞTİ

Vakfımızın 2014 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
1. İHKİB Eğitim Vakfı Birlik Turizm Seyahat Acentası, 
yurt içi ve yurt dışı uçak bileti ve otel rezervasyon konu-
larında hizmetlerine devam etmektedir.
2. Burs yönetmeliği gereği ve Yönetim Kurulu Kararı ile, 
• 2013–2014 Eğitim Öğretim yılında; İHKİB Okullarında 
okuyan toplam 428 öğrenciye ortaöğretim bursu, İHKİB 
Okullarından mezun olup yükseköğretim kurumlarında 
okuyan 206 öğrenciye ise yüksek öğretim bursu olmak 
üzere toplam 634 öğrenciye
• 2014–2015 Eğitim Öğretim yılında ise; İHKİB Okulla-
rında okuyan toplam 469 öğrenciye ortaöğretim bursu, 
İHKİB Okullarından mezun olup yükseköğretim kurum-
larında okuyan 193 öğrenciye ise yüksek öğretim bursu 
olmak üzere toplam 662 öğrenciye burs verilmektedir.
3. İTKİB seminerlerinin tahsilat ve faturalandırma faa-
liyetleri ile mesleki yayınların Vakfımız tarafından satışı 
2014 yılında da devam etmiştir.
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ve (3) Ayakkabı ve kozmetik imalatında kullanılan ve son 
üründe zararlı, kısıtlı madde miktarının artmasına yol açan 
kimyasalların veya işlemlerin yerine yeni seçenekleri belir-
lemek ve önermek (öngörülen müşteriler: ayakkabı ve koz-
metik imalat sanayileri).
Bu hedeflere ulaşmak için Ekoteks ve Inditex,şu konular 
üzerinde araştırma çalışmaları yürütecektir: (1)kozmetikte 
kısıtlanmış maddeler için basitleştirilmiş analiz yöntemle-
rinin geliştirilmesi, katı faz ekstraksiyon teknikleri kullanı-
larak ve kısıtlı maddelerin tüm türlerinin testi için tarama 
tekniklerinin geliştirilmesi;(2)kozmetik ürünleri ve ayak-
kabılarda kısıtlanmış maddelerin analizi için kompozisyon 
örnekleme tekniklerinde verimliliğin arttırılması ve(3)ayak-
kabı ve kozmetiklerin üretim proseslerinin iyileştirilmesi
24.01.2014 LEVIS Belçika Merkezden Eduardo Krunos la-
boratuvarımızı ziyaretinde Akreditasyon ve sonrasında bize 
gönderecekleri testler hakkında genel bir değerlendirme 
yapıldı. Laboratuvarımızın kapasitesi hakkında kendile-
rine bilgi verildi. 27-31.01.2014 tarihleri arasında global 
İşbirliğimiz çerçevesinde MTS Bangladesh’den Levis testle-
ri konusunda uzman Fuad Islam Nobiul laboratuvarımız-
da eğitim verdi. 11-13.02.2014 Levis Hong Kong ofisten 
Alex Ho tarafından laboratuvarımız Levis (ekolojik testler) 
testleri için denetlendi. Denetim sonrasında “Apeo” ve “Izo-
siyanat” testlerinin ISO/IEC 17025 standardına göre akre-
dite edilmesi gündeme geldi. Testlerin akreditasyonu için 
gerekli çalışmalar tamamlanarak Haziran 2014 tarihinde 
Türkak(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından yapılan 
denetim sonucunda bu testler de kapsama dahil edildi. 
02.10.2014 tarihinde Levis /Eduardo Krunas ziyaretimize 
geldi ve onaylandığımızı bildirdi.
24.04.2014 tarihinde Laboratuvarımız  “Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı” ile birlikte Macar Heyeti tarafından Türkiye’deki 
laboratuvar uygulamalarına örnek teşkil etmesi açısından 
ziyaret edildi. 
25.04.2014 Debenhams laboratuvarımızı ziyaret etti. 
Türkiye’de uygulanan denetimlerle ilgili detaylı bilgi iste-
diler. Ekonomi Bakanlığı’nın Gümrük denetimi ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın Piyasa Denetimi hakkında bilgi ve-
rildi . Testler konusunda ihtiyaç duyduklarında her türlü 
teknik konuda destek verebileceğimiz vurgulandı.
05.05.2014 Hayat Kimya (Molfix) laboratuvarımızı zi-
yaret etti. Çocuk bezi ve hiyjenik pedlere uygulanan test-
lerle ilgili görüşmek için ziyaretimize geldiler. Tebliğ kapsa-
mında yaptığımız testler hakkında bilgi verildi.
03.06.2014 Arçelik laboratuvarımızı ziyarete geldi ve 
Arçelik olarak 3 yeni ürün geliştirdiklerini ve bu ürünlerin 
çamaşır makinaları ile birlikte satılması planlanan ürünler 
olduğunu belirttiler. Eylül ayında Berlin’deki elektronik 
fuarında sunulacak olan bu ürünlerin test çalışmaları hak-
kında görüşüldü. Ürünlerin “ Su itici apre uygulaması”, “ 
Yumuşatıcı apre uygulaması”, “ Anti-bakteriyel apre uygu-
laması” özelliklerinin etkinliğinin kontrolü amacıyla yapı-
lacak olan testler ile ilgili olarak bizimle çalışacaklarını ve 
numune göndereceklerini belirttiler.

29.08.2014 tarihinde Saraciyeciler Dernek Üyeleri ile ya-
pılan toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Dene-
timleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştır.
06.11.2014 tarihinde yapmış olduğumuz YEDİTEPE Üni-
versitesi Merkez Laboratuvarı ziyareti sonrasında (YU-
AGAM) Bölüm Başkanı Prof. Dr.Fikrettin Şahin ile Arge 
çalışmalarında karşılıklı Faaliyetlerde bulunmak üzere ino-
vasyon çalışmalarını destekleyeceğimizi ifade ettik.
2014 yılında ziyaret edilen fuarlarda Ekoteks’in tanıtımı 
yapıldı, bizimle çalışmayan firmalara bilgi verildi, test ka-
talogları takdim edildi, sonrasında potansiyel test talepleri 
olan, testlerle ilgilenen firmalara fiyat teklifleri e-mail ile 
gönderildi. Bunlardan başlıcaları ;
• 26.03.2014 TÜYAP İplik Fuarı 
• 27.03.2014 CNR Kumaş ve Aksesuarları fuarı 
• 20.11.2014 Deri Fuarı / Tüyap 
• 08-09. 05.2014 İstanbul Moda Konferansı (Shangri-La 
Bosphorus)
Ayrıca bazı fuar ve kongrelere Ekoteks stant kurarak katıldı 
ve Laboratuvarın tanıtım yapıldı. Bu fuarlar;
* 29-30-31.10.2014 Premiere Vision fuarı (CNR Expo-Ye-
şilköy)
* 30.10.2014-02.11.2014 Toyzeria fuarı (İFM- Yeşil-
köy) 
* 18-19.11.2014 Kalder (Kalite Kongresi) fuarı (İstanbul 
Kongre Merkezi-Harbiye)
Nisan 2014 Türkiye’de İlk kez TSE organizasyonunda 
düzenlenen Oyuncak Güvenliği ile ilgili olarak “Safety of 
Toys” CEN/TC 52 53 Plenary Meeting ‘”Toplntısına katı-
lındı. Akabinde MTS HK laboratuvarından Oyuncak test-
leri konusunda uzman San Ho eğitim için 2 kere Ekoteks’e 
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geldi. EN 71-1 oyuncak testleri ile ilgili örnekler üzerinden 
uygulamalı detaylı eğitimler yapıldı. 2015 yılında haliha-
zırda uygulanan Oyuncak testlerinin geliştirilmesi ve akre-
ditasyonu hedeflenmektedir. 
03-04.11.2014 Yeni Oyuncak Direktifi uygulamaları ile 
ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daveti ile 
“Workshop and Implementation for New Toys Directive 
“eğitimine katılım sağlandı .Bu eğitimde Yabancı Uzmanlar 
tarafından Yeni oyuncak direktifi hakkında bilgilendirme 
yapıldı, oyuncak yaş sınıflandırması ile ilgili uygulamalı ör-
nekler verildi. Ayrıca Bakanlık denetmenlerinin, test rapor-
ları hakkında spesifik sorularına da yanıtlar verildi.
10 Haziran 2014 tarihinde “Güvenli Üretim, Güvenli 
Ürün” konulu 7. Ekoteks Uluslararası Tekstil Sempozyu-
mu düzenlenmiştir.  Aşağıda kısa başlıklar halinde sunulan 
konular yurtdışı ve yurtiçinden katılan alanlarında uzman 
kişiler tarafından aktarılmıştır. İlgili Bakanlıkların yetkilile-
ri tarafından Türkiye’deki Uygulamalar ve Denetimler hak-
kında bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda;
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden Meral KARAAS-
LAN, ‘Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamalarını’
• Risk Değerlendirme Federal Enstitüsü Analitik Birimi-Tü-
ketici Ürünleri Güvenliği Değerlendirme Departmanı’ndan 
Dr. Ralph PIROW, ‘Tekstilde Kullanılan Zararlı Kimyasal-
ların Risk Değerlendirmesinde Avrupa Birliği Direktifinde 
Son Gelişmeler ve Gelecekteki Beklentilerini‘
• Santiago de Compostela Üniversitesi’nden Organik Kim-
ya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.F.Javier SARDINA, ‘Sağ-
lıklı Tekstil Ürünü Yaratmanın Bilimsel Yöntemlerini‘
• İstanbul Üniversitesi-Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Dr. İsmail BOZ, ‘Kimyasal Üretim Endüstrilerinde Sü-
reç Güvenliğini‘
• İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden Dr. Yavuz 
DİZDAR, ‘İncir Yaprağından Nano-teknolojiye: Güvenli 
Giysi‘
• İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK, Türkiye’de Teknik 

Tekstil Teknolojisi ve Araştırma & Geliştirmeyi‘
• Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Özen Men-
sucat Boya Terbiye İşletmeleri A.Ş.’den Genel Müdür Dr. 
Ahmet Temiroğlu ve Tekstil Mühendisi Volkan Uysal, ‘Gü-
venilir Tekstil Üretiminde Boyahanenin Rolünü’
• DYECOO Tekstil Sistemleri’nden İş Geliştirme Uzmanı 
Mr. Olaf OHLE, ‘Sıvı Karbondioksit ile Boyama Tekniğini’
• Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi-ARCHROMATURKEY 
LTD.’den Apre İşlemleri Ürün Grup Müdürü Övgü CEY-
LAN, ‘Tekstil Proseslerinin Sürdürülebilirliği İçin Yeni Fi-
kirlerini’ katılımcılarla paylaşmışlardır.
Sempozyuma yoğun bir katılım sağlanmıştır, sempozyum 
sonrasında katılımcı firmalar önümüzdeki yıl yeniden sem-
pozyum düzenlenmesi ilgili isteklerini anketlerde belirt-
mişlerdir.
2014 yılı içerisinde geçen yıllarda olduğu gibi laboratua-
rımızda tekstil sektörünün çeşitli bölümlerinde çalışanlara 
uyguladığımız testler ile ilgili çeşitli eğitimler verilmiştir. 
Bunların başlıcaları,
• 22-23.03.2014 tarihlerinde Gümrük Muayene Memur-
larına Laboratuvarımızda 2 günlük uygulamalı eğitimler 
verilmiştir. Eğitime toplam 25 Gümrük Muayene memuru 
katılmıştır.
• 22.07.2014 Talu Tekstil Arcadia sistem yükleme eğiti-
mine geldiler, bir örnek üzerinden bilgisayarda gösterildi. 
Müşterinin Arcadia sisteminde kendi kullandığı sayfa üze-
rinden de geçildi. Kısa bir laboratuvar turu ile Arcadia test-
leri hakkında bilgi verildi.
• 25.09.2014 Vinteks eğitim için ziyarete geldi. BS 5852 
Crib 0,1 ve 5 Yanma testleri hakkında eğitim verildi.
• 09.10.2014 Ünteks Boyama eğitim için ziyarete geldi. In-
ditex haslık testleri eğitimi verildi.
• Mayıs ve Temmuz aylarında Anka Boyama firması Inditex 
haslık testleri için Laboratuvarımızda eğitim aldılar.
• 11-12.10.2014 Magna Gümrükleme firmasından 14 kişi-
ye “Genel Tekstil Bilgisi ve Kalite Kontrol” ve “Elyaf çeşitle-
ri, Lif inceliği, Lif sayısı, PVC tayini” konularında 2 günlük 
uygulamalı eğitim verilmiştir. 
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11 Ocak 1995 tarih ve 22168 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları Kararı çerçevesinde; Uygulaması İhracatçı 
Birliklerince yürütülmekte olan, aşağıda belirtilen Teb-

DEVLET YARDIMLARI 
liğler kapsamındaki destek başvuruları değerlendirilmiş 
ve sonuçlandırılan dosyalara ilişkin ilgili kurumlara ve 
başvuru sahibi ihracatçı firmalara gerekli bildirimler ya-
pılmıştır.

TEBLİĞ DESTEĞİN AMACI YETKİLİ KURULUŞ/ 
BAŞVURU MERCİİ

DESTEKTEN 
YARARLANLAR

TEMEL
DESTEK
ORANI

DESTEK KAPSAMI

Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen  
Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesine 
İlişkin Tebliğ 
2009/5

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile 
Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici 
/ imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar 
organizasyonlarına iştiraklarinin ve Bakanlıkça 
belirlenerek ilan edilen, yurt dışında düzenlenen 
uluslararası sektörel fuarlara bireysel katılımların 
sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması 
ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın 
artırılmasıdır.

Ekonomi Bakanlığı/ 
İhracatçı Birlikleri 

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

%50 •Organizatör firmaların info stand kira/ 
dekorasyon, internet ve tanıtım giderleri                                                      
•Katılımcı firmaların stand kirası, stand dekorasyonu , 
nakliye ve ulaşım giderleri

Yurtdışı Birim, 
Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ 
2010/6

Yurt dışı 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, showroom, 
reyon) ilişkin kira giderlerinin ve Türk Ticaret 
Merkezlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı/ 
İhracatçı Birlikleri

Türkiye’de Sınai ve/
veya Ticari, faaliyette 
bulunan şirketler ile 
İşbirliği Kuruluşları 
(TTM’ leri için TİM ve 
İhracatçı Birlikleri)

%50
(tanıtım desteği 
için %60, 
ayrıca özel 
durumlarda 
destek oranları 
%70’e kadar 
çıkabilir)

• Net Kira giderleri 
•  Yurt dışı tanıtım giderleri
•Yurt dışı marka Tescil giderleri
(TTM’ler için; kiralama, satıl alma, TTM tanıtım ve personel 
giderleri)

Türk Ürünlerinin 
Yurtdışında 
Markalaşması, 
Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve 
TURQUALITY®’nin 
Desteklenmesi 
Hakkında 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 
faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı 
Birliklerinin TURQUALITY® Programı 
kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında 
markalaşma sürecinde 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 çeşitli harcamaların  
desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı/ 
İhracatçı Birlikleri

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

%50 • Yurt dışı Tanıtım giderleri          
•Yurt dışı birimlere ilişkin kira, demirbaş / dekorasyon 
giderleri
• TURQUALITY® Sertifikasını haiz markaların yurt dışında 
tescili ve korunmasına ilişkin giderleri ile yurt dışı patent/
faydalı model 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 
 •Franchise Kira ve dekorasyon giderleri                                    
•İş Yönetimine ilişkin danışmanlık giderleri

Tasarım Desteği 
Hakkında Tebliğ 
2008/2

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün 
oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile İhracatçı 
Birlikleri ve tasarım  dernekleri-birliklerinin 
gerçekleştirileceği tanıtım, reklam, pazarlama, 
istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt 
dışında açacakları birimlere ilişkin  giderlerinin 
/ Şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik katma 
değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri 
tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin 
giderlerin desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı / 
İhracatçı Birlikleri

Tasarımcı şirketler ve  
tasarım ofisleri /  TİM, 
ihracatçı birlikleri ve 
tasarım dernek/birlik 
ve vakıfları / Ticari ve/
veya sınai şirketler 
(tasarım ve ürün 
geliştirme projeleri 
için)

%50 1-Tasarımcı Şirketleri &Tasarım ofislerinin;
• Yurt dışı Tanıtım giderleri          
•Yurt dışı birimlere ilişkin kira, demirbaş / dekorasyon 
giderleri
• Yurt dışı marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri             
• İstihdam edilen Türk moda/endüstriyel ürün tasarımcısı 
ve modelistlerin brüt maaş giderleri 
•Uluslar arası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere 
alınacak danışmanlıklara ilişkin  giderler
2-İşbirliği Kuruluşlarının;
• Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Projelerine ilişkin giderler
• Yarışmalarda dereceye giren tasarımcılara ilişkin giderler 
(Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir)
3-Tasarım ve Ürün Gel. Projeleri Kapsamında Şirketlerin; 
• İstihdam edilen Türk moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, 
modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri 
• Alet, teçhizat,  malzeme ve yazılım giderleri 
• Seyahat ve web sitesi üyeliklerine ilişkin giderler

Pazara Giriş 
Belgelerinin 
Desteklenmesi 
Hakkında Karar 
2014/8

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan 
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 ; tarım ürünlerine 
ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme 
işlemleriyle ilgili harcamaların
desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı /                                                         
İhracatçı Birlikleri

Türkiye’de ticari 
ve sınai faaliyette 
bulunan ve TTK 124. 
maddesinde belirtilen 
kollektif, komandit, 
anonim, limited ve 
kooperatif şirketleri                         

%50 • ISO 14000
• CE İşareti
• Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
• Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri 
ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz 
Raporların alımında yalnız belgelendirme masrafları
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1-YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FUAR KATILIMLARININ 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(2009/5)
Milli Katılım: 2014 yılında  Ekonomi Bakanlığı’nca yet-
kilendirilen organizatörlerce  milli katılım gerçekleşti-
rilen ve başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan 22 
Fuar için,  toplam 549 firma başvurusu tarafımıza iletil-
miştir. Buna karşılık 2014 yılında, geçmiş yıllardaki baş-
vurular dahil olmak üzere toplam 974 firma başvurusu 
sonuçlandırılmış olup 12.446.337,00 TL destek ödeme-
si talimatı verilmiştir. 
Organizatör Tanıtım: 2014 yılında  Ekonomi 
Bakanlığı’nca yetkilendirilen organizatörlerce  milli 
katılım gerçekleştirilen ve başvuru mercii Genel Sek-
reterliğimiz olan 22 Fuar için; toplam 19 organizatör 
tanıtım başvurusu yapılmış olup tarafımızca, daha ön-
ceki yıllarda yapılan başvurular dahil 41 başvuru sonuç-
landırılmıştır. Sonuçlandırılan başvurular için toplam 
970.231,00 TL destek ödemesi talimatı verilmiştir.
Bireysel Katılım: Genel Sekreterliğimiz Birliklerine üye 
firmaların, sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bi-
reysel katılımlarına ilişkin, 2014 yılında tarafımıza 808 
destek başvurusu yapılmıştır. 2014 yılında Birliğimizce, 
toplam 904 bireysel katılım başvurusu sonuçlandırılmış 
olup toplam 13.217.253,00 TL destek ödemesi için ta-
limat verilmiştir.

2-YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6) 
Milli Katılım: 2014 yılında  Ekonomi Bakanlığı’nca yet-
kilendirilen organizatörlerce  milli katılım gerçekleşti-
rilen ve başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan 22 
Fuar için,  toplam 549 firma başvurusu tarafımıza iletil-
miştir. Buna karşılık 2014 yılında, geçmiş yıllardaki baş-
vurular dahil olmak üzere toplam 974 firma başvurusu 
sonuçlandırılmış olup 12.446.337,00 TL destek ödeme-
si talimatı verilmiştir. 
Organizatör Tanıtım: 2014 yılında  Ekonomi Bakanlığı’nca 
yetkilendirilen organizatörlerce  milli katılım gerçek-
leştirilen ve başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan 
22 Fuar için; toplam 19 organizatör tanıtım başvurusu 
yapılmış olup tarafımızca, daha önceki yıllarda yapılan 
başvurular dahil 41 başvuru sonuçlandırılmıştır. Sonuç-

3-TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA 
MARKALAŞMASI, TÜRK MALI 
İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE 
TURQUALİTY’NİN DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4)  
Tebliğe lişkin olarak Genel Sekreterliğimiz bünyesin-
deki Birliklerin iştigal sahaları itibari ile aktif olan  37 
marka Turquality ve Marka destek programları kapsa-
mında desteklenmektedir.
Destek kapsamına alınan firmalarımızın 2014 yılında,  
muhtelif destek kalemleri için  otomasyon sistemi üze-
rinden yapılan başvurularından, 8740 adet harcama 
dosyası sonuçlandırılmıştır. Birliğimizce sonuçlandırı-
lan başvurularda toplam 61.463.155,37 TL destek ve-
rilmiştir.

TEBLİĞ 2013 YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

2014 YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen 
Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesine İlişkin 
Tebliğ 2009/5

1681 1911

TEBLİĞ 2013 YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

2014 YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

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

912 1201

TEBLİĞ 2014 YILI 
İTİBARİYLE 
DESTEK 
KAPSAMINDA 
VE AKTİF 
OLAN MARKA 
SAYISI

2013 
YILINDA     
KAPANAN  
DOSYA 
SAYISI

2014 
YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

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

TURQUALITY®/
MARKA

37 4796 8740

landırılan başvurular için toplam 970.231,00 TL destek 
ödemesi talimatı verilmiştir.
Bireysel Katılım: Genel Sekreterliğimiz Birliklerine üye 
firmaların, sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bi-
reysel katılımlarına ilişkin, 2014 yılında tarafımıza 808 
destek başvurusu yapılmıştır. 2014 yılında Birliğimizce, 
toplam 904 bireysel katılım başvurusu sonuçlandırılmış 
olup toplam 13.217.253,00 TL destek ödemesi için ta-
limat verilmiştir.
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5- PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN 
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 
(2014/8) 
(97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ)
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar 
ve Eski Tebliğ çerçevesinde, 2014 yılında Genel Sekreter-
liğimize 121 adet destek başvurusu iletilmiş olup geçmiş 
yıllarda yapılan başvurulardan 61 adet başvuru dosyası 
sonuçlandırılmıştır. 100’e yakın başvuru için ise, Tebliğ 
değişikliği ile ilgili bazı hususlarla alakalı olarak Eko-
nomi Bakanlığı’nın görüşleri beklenmektedir. Bu Tebliğ 
kapsamında, 2014 yılında  tarafımızca sonuçlandırılan 
başvurularda toplam 236.308,00 TL için destek ödeme 
talimatı verilmiştir.

1. KOORDİNASYON
Ekonomi Bakanlığı adına, Türkiye geneli ihracat işlemle-
rinin takibi, raporlanması, raporların başta Ekonomi Ba-
kanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, 
Hazır Giyim, Tekstil ve Deri sektörlerinde koordinatör Bir-
lik olunması sıfatı ile Birliklerarası koordinasyonun sağlan-
ması, Ebirlik.net sisteminde bu sektörlere ait mal grupları 
ile G.T.İ.P.’larının ilave/değişikliklerinin test edilmesi ve 
E.Birlik-Net projesine adaptasyonunun sağlanması.

2. GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY 
İŞLEMLERİ
Birliğimizde, gümrük beyannamesi onay işlemleri yapıl-
makta olup, 2013 ve 2014 uygulama yılında karşılaştırmalı 

TEBLİĞ 2013 
YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

2014 YILINDA 
DESTEKLENEN 
FİRMA SAYISI

Pazara Giriş 
Belgelerinin 
Desteklenmesine 
İlişkin Karar ve 
Çevre Maliyetlerinin 
Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ  97/5

83 51

TEBLİĞ 2013 
YILINDA 
KAPANAN 
DOSYA 
SAYISI

2013 YILINDA 
DESTEKLENEN 
DOSYA SAYISI

Tasarım Desteği 
Hakkında Tebliğ 
(2008/2)

74 94

ÖNEMLİ 
TOPLANTILAR

UYGULAMA 
FAALİYETLERİ

Tablo.1

BİRLİK 2013 ADET 2014 ADET Değişim % 2013 $ 2014 $ Değişim %

MERKEZ 29.030 22.292 -23,21 360.689.122 237.345.190 -34,20

WEB 531.062 558.809 5,22 19.548.478.830 20.254.334.608 3,61

TOPLAM 560.092 581.101 3,75 19.909.167.952 20.491.679.798 2,93

2014 yılı başında, Ocak ayı içerisinde TİM’in organiza-
törlüğünde, tüm İhracatçı Birliklerinin ve Ekonomi Ba-
kanlığı yetkililerinin katılımıyla 2006/4 sayılı ve 2010/6 
sayılı Tebliğler hakkında bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu 
tarihten sonra uygulaması ihracatçı birliklerince yürütü-
len bütün Tebliğler ve Uygulama Usul Ve Esasları Genel-
geleri hakkında; Ekonomi Bakanlığı’nda ve İhracatçı Bir-
liklerinde, yıl içerisinde defaatle toplantılar yapılmıştır.
Bu toplantılarda, mevzuatlarda yapılacak değişiklikler ve 
düzenlemelerle ilgili görüşmeler yapılmış ve Genel Sek-
reterliğimizin konuya ilişkin görüş ve önerileri Ekonomi 
Bakanlığı’nın ilgili birimlerine iletilmiştir. 
Yapılan istişare toplantıları neticesinde,uygulaması ta-
rafımızca yürütülen bütün Tebliğlerde ve bazılarına ait 
Uygulama Usul Ve Esasları Genelgelerinde değişiklikler 
yapılmış ve yeni mevzuatlar 2014 yılı içerisinde ;
- 03.06.2014 tarihinde 2009/5 sayılı Tebliğ’de değişiklik,
- 27.08.2014 tarihinde 2006/4 sayılı Tebliğ’de değişiklik,
- 04.09.2014 tarihinde 2014/8 sayılı Karar,
- 2.12.2014 tarihinde 2010/6 sayılı Tebliğ’de değişiklik,
- 21.12.2014 tarihinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de değişiklik 
hükümleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir-
miştir.

4-TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA 
TEBLİĞ (2008/2)  
2008/2 Tebliğ’e çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan destek kapsamına alınan 7 tasarımcı şirketi ve 1 tasa-
rımcı derneği tarafından,  2014 yılında Genel Sekreterliği-
mize toplam 90 destek başvurusu  yapılmış ve geçmiş yıl 
başvuruları dahil toplam 94 başvuru dosyası sonuçlandı-
rılmıştır. Bu Tebliğ kapsamında, 2014 yılında  tarafımızca 
sonuçlandırılan başvurularda toplam 2.691.691,00 TL 
destek verilmiştir. 
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DİĞER BİRLİKLERİN İTKİB ADINA 
ONAYLADIĞI GÜMRÜK BEYANNAMESİ 
ADETLERİ VE FOB USD TUTARLARI

BİRLİK BAZINDA GÜMRÜK 
BEYANNAMESİ EK’İ 
MİKTAR VE DEĞER DEĞİŞİMİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL 
SEKRETERLİKLERİ GÜMRÜK 
BEYANNAMESİ KAYIT RAKAMLARI

Diğer genel sekreterliklerin adımıza girdikleri de dahil ol-
mak üzere bünyemizdeki birliklere ait Gümrük Beyanna-
melerinin miktar ve değer tutarlarının değişimini gösteren 
döküm Tablo 4 de gösterilmektedir.

Türkiye geneli 13 genel sekreterliğin onayladığı toplam 
gümrük beyannamesi sayısı 3.146.735 adettir. Bu miktarın 
581.166 adetini İTKİB adına onaylanan Gümrük Beyanna-
meleri oluşturmakta olup başka bir deyişle % 18,47 pay 
İTKİB’e aittir.
Dökümü Tablo 5 de gösterilmektedir.

GENEL 
SEKRETERLİK

2013 YILI GB 
ADEDİ

2013 TOPLAM 
GB İÇİNDEKİ 
GS PAYLARI%

2014 YILI GB 
ADEDİ

2014  TOPLAM 
GB İÇİNDEKİ 
GS PAYLARI%

İTKİB 562.179 18,81 581.166 18,47

EİB 257.812 8,63 277.565 8,82

AKİB 211.085 7,06 236.776 7,52

UİB 348.486 11,66 360.807 11,47

BAİB 74.221 2,48 66.979 2,13

GAİB 144.496 4,84 154.311 4,90

DENİB 54.831 1,83 58.634 1,86

KİB 14.996 0,50 14.911 0,47

OAİB 263.284 8,81 283.530 9,01

DAİB 110.623 3,70 90.665 2,88

İİB 134.728 4,51 140.488 4,46

İMMİB 774.481 25,92 841.690 26,75

DKİB 37.216 1,25 39.213 1,25

TOPLAM 2.988.438 100 3.146.735 100

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

Diğer genel sekreterliklerin İTKİB adına onayladığı 2014 
yılına ait Gümrük Beyannamesi adet ve değerlerini göste-
ren döküm Tablo 3 de gösterilmektedir.

Tablo.2

Tablo.5

Tablo.3

GEN. SEKR. 2013 ADET 2014 ADET Değişim % 2013 $ 2014$ Değişim %
EİB 387 127 -67,18 8.366.620 3.567.465 -57,36

AKİB 2.005 1.849 -7,78 81.372.468 79.623.034 -2,15

UİB 10 23 130,00 414,965 1.578.580 280,41

BAİB 142 233 64,08 17.225.005 8.675.161 -49,64

GAİB 651 528 -18,89 33.742.274 27.846.613 -17,47

DENİB 94 52 -44,68 6.029.647 3.100.990 -48,57

KİB 10 16 60,00 904.037 1.097.551 21,41

OAİB 165 82 -50,30 3.993.566 2.622.241 -34,34

DAİB 106 3 -97,17 7.183.275 56.241 -99,22

İİB 876 383 -56,28 21.452.373 5.684.845 -73,50

İMMİB 739 730 -1,22 17,971.394 13.735.667 -23,57

DKİB 148 146 -1,35 5.519.300 4.077.724 -26,12

TOPLAM 5.333 4.172 -21,77 204.174.924 151.666.112 -25,72

GEN. SEKR. 2013 2014 DEĞİŞİM %

EİB 9 4 -55,56

AKİB 16 11 -31,25

UİB 40 17 -57,50

BAİB 4 0 -100,00

GAİB 6 3 -50,00

DENİB 10 3 -70,00

KİB 1 0 -100,00

OAİB 37 12 -67,57

DAİB 22 6 -72,73

İİB 3 0 -100,00

İMMİB 59 9 -84,75

DKİB 4 0 -100,00

TOPLAM 211 65 -69,19

İTKİB Genel Sekreterliği adına onaylanan gümrük beyan-
namesi dökümü Tablo 1 de gösterilmektedir.
Ayrıca, 2014 yılında İTKİB Genel Sekreterliği  tarafından 
diğer genel sekreterlikler bünyesinde bulunan birlikler adı-
na 65 adet gümrük beyannamesi onaylanmış olup dökümü 
Tablo 2 de gösterilmektedir.
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BİRLİĞİMİZCE YAPILAN DİĞER 
İŞLEMLER:
1. Fiili ihracatı müteakip alıcısı tarafından kabul edilmeyen 
mallara ilişkin düzeltme talepleri sonuçlandırılarak konuy-
la ilgili gümrük idarelerine bilgilendirme yazısının hazır-
lanması,
2. Üyelerimizin yazılı müracaatları üzerine çeşitli resmi ku-
rum ve kuruluşlara verilmek üzere ihracat kayıt rakamları-
nı gösterir rapor ve yazıların hazırlanması, 
3. Resmi kurum ve kuruluşların çeşitli konulardaki yazılı 
taleplerine ilişkin düzenlenen cevap yazılarının hazırlan-
ması,
4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında 30.12.2011 
tarih ve 28158 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazetenin 1 sıra 
nolu Gümrük Genel Tebliğinin 6. maddesinin birinci fıkra-
sının (e) bendi hükümleri çerçevesinde talep eden firmala-
ra Performans ve Güvenilirlik belgesi hazırlanması,
5. 2014 yılı gümrüklerden ve birliklerden gelen ihracat fi-
yat tespit işlemlerine ilişkin 43 adet dosyaya, yazı ve istatis-
tiki rakam olarak cevap verilmiştir.
6. Birliğimiz organizasyonunda 2014 yılı içinde 3 adet Ha-
zır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu 
toplantısının sekreterya işlemleri,  
7. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Mev-
zuatı (Kanun, Yönetmelik ile Uygulama Usul ve Esasları 
çerçevesinde) gereği, üyelerimizin kısmen veya tamamen 
gerçekleştiremedikleri ihracatlarına ait gümrük beyanna-
meleri için ödemiş oldukları nisbi aidatların iade talepleri 
gerçekleştirilmiş ve üyelerimizin ihracata ilişkin her türlü 
sorununa gerek telefon gerekse yazışmalarla cevap veril-
miştir.
8. Kullanılmış veya Yenilenmiş Olarak İthal edilebilecek 
Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9) kapsamında 
şubemiz tarafından 2014 yılında kullanılmış konfeksiyon 
makinelerine ait 10 adet belge incelenmiş ve uygunluk ve-
rilmiştir.
Bu itibarla yukarıda belirtilen işlemler çerçevesinde Birliği-
mizden toplam 1.466 adet yazılı başvuruya, yazı veya rapor 
olarak cevap verilmiştir. 

ÜYELİK İŞLEMLERİ
İTKİB 2014 uygulama yılında toplam 1.734 adet firma 
birliklerimize üye yapılmıştır. İTKİB Genel Sekreterliği 
bünyesinde bulunan dört birliğin (Konfeksiyon, Tekstil, 
Deri, Halı) yanı sıra diğer Genel Sekreterlikler bünyesinde 

E-BİRLİK PROJESİ UYGULAMA 
İŞLEMLERİ
- Kullanıcı veya beyan sahiplerinin kayıt işlemlerinin ya-
pılması,
- E-Birlikten gelen Gümrük Beyannamelerinin bilgilerinin 
kontrol edilmesi,
- Beyan sahiplerinin ofisten bilgi gönderme süreçlerinin ta-
kip edilmesi,
- Onay masası işlemlerinin takip edilmesi,
- Vekâletnamelerin sisteme kaydının yapılması
- E-birlik web sayfasındaki sorulara cevap verilmesi,
- Gümrükten gelen Gümrük Beyannamelerinin bilgilerinin 
kontrol edilmesi,
- E-Birlik teknik ekibinin koordinasyonu,
- E-Birlik nispi aidat makbuzlarının verilmesi işlemleri,
- Gümrük idareleriyle koordineli Gümrük Beyannameleri 
bilgilerinin analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemleri 
sürdürülmesi

GENEL KURUL İŞLEMLERİ
Genel Sekreteliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren 4 birlik 
için mevzuat gereği Nisan ayında yapılması gereken genel 
kurul toplantılarına ilişkin; 
- Gazete ilanının hazırlanması,
- Genel Kurullara ilişkin üyelerin, web sayfası, elektronik 
posta ve mektup ile bilgilendirilmesi,
- Genel Kurullara ait listelerinin hazırlanması ve kontrolü,

Tablo.8

BİRLİK 2013 YILI 
ÜYELİK SAYISI

2014 YILI 
ÜYELİK SAYISI

İHKİB 1.214 1.155

İTHİB 430 353

İDMİB 189 188

İHİB 58 38

TOPLAM 1.891 1.734

Tablo.4

BİRLİK 2013 YILI MİKTAR 2014 YILI MİKTAR MİKTAR DEĞİŞİM 
%

2013 YILI $ 2014 YILI $ $ DEĞİŞİM %

KONFEKSİYON 1.376.374 1.592.803 15,72 12.518.054.234 13.355.535.862 6,69

TEKSTİL 311.280 319.487 2,64 4.683.115.966 4.491.950.905 -4,08

DERİ 161.189 158.745 -1,52 1.454.098.945 1.329.865.609 -8,54

HALI 19.156 22.981 19,97 490.040.497 534.222.480 9,02

TOPLAM 2.154.062 2.392.618 11,07 20.115.275.518 20.643.345.911 2,63

bulunan birlikler adına da üyelik işlemleri yapılmaktadır. 
Şubemizde üye yapma işlemlerinin yanı sıra üyelerimize 
ait borçların tahsili ve üye bilgilerinin güncelleştirilmesi 
yapılmaktadır. Firmalarımızın birliklere üye olduğuna dair 
çeşitli kurum/kuruluşlara ibraz edilmek üzere yazı veril-
mektedir.

Yapılan üyelik işlemlerinin birliklere göre dağılımı Tablo 8 
de gösterilmektedir.
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DİR Otomasyon Sistemi kapsamında 100 adet firmanın bil-
gisayar ortamında ilk tanımlaması yapılmış, tanımlanması 
yapılan firmaların bilgileri 6.168 defa güncellenmiş, 807 
adet yeni belge, 444 adet revize, 9 adet zayi nüshası basımı 
yapılmıştır.
Söz konusu dönemde Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili 
Birliğimiz bazında gerçekleştirilen işlemler:
1-) Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
- Belge kapatma başvuru sayısı   : 661
- Kapatılan belge sayısı    : 620
- Müeyyideli kapatılan belge sayısı  : 55

DAHİLDE İŞLEME 

31/12/2013 tarih ve 28868 (2.Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünle-
rinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2014/15) hükümleri gereği, 
Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) kapsamında 13.933 
adet gümrük beyannamesinden numune alınmış, alınan 
numunelere yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bu-
lunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan 156 adet numune 

- Genel Kurullara katılacak firmalara ait temsilci bildirim 
yazılarının kabulü ve hazirun listesinin oluşturulması,
- Genel kurullara katılacak Bakanlık ve TİM temsilcilerinin 
çağırılması,
- Genel kurul sürecinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi 
ve sonuçlandırılması sürecinin koordine edilmesi işlemleri 
şubemizce sağlanmaktadır.

İTHALAT 
İŞLEMLERİ
İTHALAT KAYIT BELGESİ UYGULAMA 
İŞLEMLERİ
31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı 2’inci mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamalarına 
İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/1)” hükümleri gereği, Genel 
Sekreterliğimiz koordinatörlüğünde 7 kayıt merkezin-
de, 04/06/2013 tarih ve 28667 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Teb-
liğ(2013/9)” hükümleri gereği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 9 kayıt merkezinde, 
anılan tebliğlerin ekinde belirtilen G.T.İ.P’ler için kayıt bel-
gesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilmiştir.
Bu çerçevede 2014 yılı içinde, anılan tebliğler kapsamında 
öngörülen kontrollerin elektronik ortamda yapılabilmesi-
ni sağlayan ve aynı zamanda ofisten bilgi girişine imkan 
tanıyan bilgisayar programı çerçevesinde işlemler yürütül-
müştür. Bu kapsamda toplam 13.036.161.110 CIF/USD 
tutarında 167.493 adet ithalat kayıt belgesi düzenlenmiştir. 
Düzenlenen kayıt belgelerinin kayıt merkezleri bazında da-
ğılımı Tablo 9 da gösterilmektedir. 

Tablo.9

BİRLİK 2013 Belge 
sayısı

2014 Belge 
sayısı

Belge Adedi 
Değişim Oranı

2013 CIFUSD 2014 CIFUSD CIFUSD Değişim 
Oranı

İTKİB 109.051 115.604 6,01% 7.093.517.585,68 7.549.923.790,92 6,43%

EİB 8.429 9.248 9,72% 592.207.589,40 652.725.480,52 10,22%

AKİB 13.173 13.796 4,73% 2.270.537.811,42 2.409.440.483,72 6,12%

UİB 20.885 23.873 14,31% 1.362.651.009,79 1.934.648.631,42 41,98%

BAİB 106 142 33,96% 8.269.320,95 10.184.932,76 23,17%

GAİB 2.497 2.351 -5,85% 205.889.003,54 243.564.770,00 18,30%

DAİB 1.494 1.887 26,31% 106.092.375,92 151.883.355,13 43,16%

İİB 235 592 151,91% 35.018.543,04 83.789.665,98 139,27%

OAİB - - - - - -

KİB - - - - - -

TOPLAM 155.870 167.493 7,46% 11.674.183.239,74 13.036.161.110,45 11,67%

ile ilgili doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eş-
yalara ilişkin http://www.ebirlik.org adresinden duyuruları 
yapılmış ve duyurusu yapılan eşyalara ilişkin ithalatçılar 
tarafından yapılan bildirimlerin bilgi girişleri yapılmıştır.
Tebliğ hükümleri gereği yükümlülüklerini yerine getirme-
yen 34 firma internette ilan edilmiş, 4 firma ise yazılı ve 
görsel basında ilan vermek suretiyle yükümlülüklerini ye-
rine getirmiştir.
Birliğimiz  organizasyonunda 2014 yılı içinde;
-2014/15 sayılı Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin 
Denetimine İlişkin Tebliğ’in 15. maddesi kapsamında anı-
lan tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Ekonomi 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde 
bulunmak üzere İthalat Genel Müdürlüğü, İTKİB ve gerek-
li olması halinde ilgili kurumların temsilcilerin katılımıyla 
oluşturulan Risk Değerlendirme Kurulu (RDK)’nun 1 adet 
toplantısının sekreterya işlemleri,  
-2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ’in 7.maddesi kapsamında, Tebliğ konusu eşyanın 
niteliği, menşei, değeri, ve benzeri özellikleri ile ithalatı-
nın kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere 
ilişkin Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tav-
siye ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan Tekstil ve 
Konfeksiyon İzleme Komitesinin (TİK) 1 adet toplantısının 
sekreterya işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN

2014 YILI BİLANÇO VE GELİR GİDER 
HESAPLARIYLA İLGİLİ MALİ RAPOR

2014 yılında Birliğimize 1.155 yeni üye kayıt yaptırmış olup, 31.12.2014 tarihi itibariyle 7.578 aktif 
üyemiz bulunmaktadır.

Ekli Bilanço ve Gelir Gider Tablosundan da görüleceği üzere, 2014 yılında Nisbi Aidatlar toplamı 
30.560.457,64 TL, Hizmet Karşılığı Gelirler 2.053.011,26 TL, Üyelik Gelirleri 1.037.743,04 TL, 
Diğer Sair Gelirler 413.843,43 TL, Faiz Gelirleri 225.846,42 TL, Kur Farkı Gelirleri 40.402,64 
TL, Kira Gelirleri 8.803,84 TL ve Diğer Olağan Gelir ve Karlar 12.002,67 TL olmak üzere toplam 
34.352.110,94 TL’lik Gelir elde edilmiş, Personel, TİM-Ekonomi Bakanlığı-Döner Sermaye Katkı 
payları, Yayın, Organizasyon, Basılı Kağıt, Eğitim, Danışmanlık, Kırtasiye, Bakım Onarım, Fuarlar 

vb. giderler için 30.075.369,16 TL’sı sarfedilmiştir.

2014 yılında Brüt 4.452.955,29 TL’sı gelir fazlası elde edilmiş, statü gereği bu meblağın 4.452,96 
TL’sı TSE payına ve 171.760,55 TL’sı da DEİK Katkı payına ayrılmıştır. Birliğimizin 2014 yılı Net 

Gelir Fazlası 4.276.741,78 TL’sı olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2014 tarihli Bilançomuzda Bankalar Hesabında görülen 6.756.550,63 TL’sının 979.093,70 
TL’lik kısmı İHKİB koordinatörlüğünde yürütülen Ur-Ge Projesinin, 5.777.456,93 TL’sı ise Birliği-
mizin olup söz konusu tutar çeşitli bankalarda vadeli ve vadesiz hesap olarak değerlendirilmek-
tedir. Gelecek Yıla Ait Giderler hesabında yer alan 350.811,15 TL’sı 2015 yılında yapılacak olan 
Konfeksiyon Birliği Fuarlarına ait olan yer kirası ve stand dekorasyonu için 2014 yılında transfer 
edilen ödemeleri göstermekte olup bu meblağ 2015 yılı içerisinde giderleşecektir. İştirakler Hesa-
bında yer alan 15.663.875 TL’sının dağılımı ise TOBTİM A.Ş. katılımı için 40.000 TL’sı, Ekoteks 
Ltd.Şti. için 3.971.450 TL’sı, Tim Ticaret Noktası için 1.000 TL’sı, İTKİB Eğitim Araştırma ve Danş. 

Hizm. A.Ş. için 11.404.000 TL’sı ve İTKİB Fuarcılık A.Ş. için 247.425 TL’sı şeklindedir.

Pasifte yer alan Gelecek Yıl Gelirleri içindeki 967.794,64 TL’sı 2015 yılında yapılacak olan Birli-
ğimizin Fuarlarına katılacak olan firmalardan 2014 yılı içerisinde yapılan fuar katılım tahsilatların-
dan meydana gelmektedir. İştirak ve Demirbaş karşılıklarında yer alan meblağlar ise Bilançomu-

zun Aktifinde görülen söz konusu hesapların karşılıklarını göstermektedir. 

2014 yılı Net Gelir Fazlası olan 4.276.741,78 TL’sı ise Yedek Akçe Fonu hesaplarına gönderilmiş 
ve Bilançomuzun Pasif’indeki yerini almıştır.
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İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU’NA

DENETÇİ RAPORU
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2014 yılı Bilanço’sunun ve Kar/Zarar 
Tablosunun Ekonomi Bakanlığı talimatları ile Yönetim Kurulu  kararlarına ve  Muhasebe kayıt-
larına uygun olduğunu, işlemlerinin statü hükümleri, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği ile Ekonomi 

Bakanlığı’nın talimatları dahilinde uygulanmış bulunduğunu arz ederiz.

GENEL KURUL DENETÇİLERİ

NİNTEKS TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BİROL SEZER

AKYÜN İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

HARUN BAYRAMOĞLU

SELÖZ TEKSTİL İNŞ. TURİZM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

NİLGÜN ÖZDEMİR
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İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN 
31.12.2014 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU - TL

GİDERLER GELİRLER 

FASIL ADI TOPLAM FASIL ADI "TOPLAM 

YÖNETİM GİDERLERİ 16,552,063.51 NİSBİ AİDAT GELİRLERİ 30,560,457.64

AR-GE VE PROJE GİDERLERİ 4,258,605.12    - İHKİB NİSBİ AİDAT GELİRLERİ 28,430,900.59

SOSYAL GİDERLER 3,369,522.13    - K.İÇİ %40 ÜYELİK N.AİDAT GELİRİ 777,825.25

EĞİTİM GİDERLERİ 2,218,070.09    - K.DIŞI %40 ÜYELİK N.AİDAT GELİRİ 731.94

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK GİDERİ 1,349,355.88    - K.DIŞI  VE ÜYELİK DIŞI %40 N.AİDAT GELİRİ 725.18

ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI 721,348.57    - K.DIŞI %40 ÜYELİK N.AİDAT GELİRİ 267,618.02

BİLİNMEYEN BEKLENMEYEN GİDERLER 667,643.25    - DİĞ.BİR.%60 N.AİDAT GELİRİ 133,270.55

ŞEHİRİÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 426,205.84    - DİĞ.BİR.%60 TİC.SİCİL MERK. N.AİDAT GEL. 949,386.11

BAKIM ONARIM GİDERLERİ 395,427.28 HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 1,938,647.26

MESLEKİ KURULUŞ AİDATLARI 384,389.55 ÜYELİK GELİRLERİ 1,037,743.04

TAŞERON GİDERLERİ 369,828.18     - GİRİŞ AİDATI 233,600.00

FUAR GİDERLERİ 363,936.99     - YILLIK AİDAT 742,732.20

Y.DIŞI TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 346,468.25     - GECİKME ZAMMI 61,410.84

YURTİÇİ VE YURTDIŞI YOLLUKLAR 331,950.14 DİĞER SAİR GELİRLER 413,843.43

DANIŞMANLIK GİDERLERİ 318,193.79 FAİZ GELİRLERİ 225,846.42

ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİDERLERİ 212,440.81 TEŞVİK KAPAMA VE DEĞŞ.GELİRİ 114,364.00

DEMİRBAŞ GİDERLERİ 166,198.98 KUR FARKI GELİRLERİ 40,402.64

HABERLEŞME GİDERLERİ 165,821.77 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 12,002.67

BASIN YAYIN VE ABONELİK GİDERLERİ 157,780.23 KİRA GELİRLERİ 8,803.84

KIRTASİYE GİDERLERİ 66,308.75

TAŞIT GİDERLERİ 54,982.36

DIŞARDAN SAĞL.ÇEŞ. HİZMETLER 53,704.27

MUHTELİF TÜK.MALZ.GİDERLERİ 46,596.50

SİGORTA GİDERLERİ 44,617.00

BASILI KAĞIT GİDERLERİ 31,465.52

KİRA GİDERLERİ 11,695.31

VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 7,908.07

YASAL KATILIMLAR 5,524,973.57

TİM KATKI PAYI 2,245,974.26

EKO.BAK.ORTAK HS.KATKI PAYI 2,245,974.26

EKO.BAK.DÖNER SERMAYE KATKI PAYI 856,811.54

DEİK KATKI PAYI 171,760.55

TSE KATKI PAYI 4,452.96

PERSONEL GİDERLERİ 7,998,332.08

TOPLAM 30,075,369.16 TOPLAM 34,352,110.94

2014 YILI GELİR FAZLASI 4,276,741.78
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İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU  (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)                                                       TUTAR PASİF (KAYNAKLAR)                                 TUTAR

1. DÖNEN VARLIKLAR  12,723,125.21    1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  1,599,656.71    

A. Hazır Değerler  8,955,043.25    A. Borçlar  585,268.13    

          1 - Kasa  3,612.25              1 - Personele Borçlar  18.29    

          2 - Bankalar  6,756,550.83              2- Yarışma Finalistlerine Borçlar  3,485.25    

          3 - Diğer Hazır Değerler  2,194,880.17              3 - Satıcılar  581,764.59    

B. Verilen Depozito ve Teminatlar  14,451.87    B. Diğer Borçlar  694,941.57    

Depozitolar  14,451.87              1 - B.İçi Birliklere Borçlar  7,234.93    

C. Diğer Alacaklar  2,798,877.40              2 - Emanet hs.  20,962.56    

        1 - İştiraklerden Alacaklar  1,564,255.74              3 - Ur-Ge Projesi Gelirleri  666,744.08    

        2 - Personelden Alacaklar  55,229.16    C. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  78,137.96    

        3 - Diğer Çeşitli Alacaklar  1,179,392.50              1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar  73,365.66    

C. Diğer Dönen Varlıklar  954,752.69              2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri  4,772.30    

        1 - Personel İş Avansları  1,405.00    D. Borç ve Gider Karşılıkları  241,309.05    

        2 - Gerçek/Tüzel Kişilere Verilen Avanslar  639,370.81              1 - Yasal Katılım Payı Karşılıkları  241,309.05    

        3 - Tasarımcılara Verilen Avanslar  219,914.64                  - Döner Sermaye Katılım Payı  65,095.54    

        4 - Yarışma finalistlerine Verilen Avanslar  4,000.00                  - TSE % 1 Katılım Payı  4,452.96    

        5 -Satıcılara Verilen Avanslar  90,062.24                  - DEİK % 0,05 Katılım Payı  171,760.55    

2. DURAN VARLIKLAR 18,383,959.82 2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  23,350,551.54    

B. Mali Duran Varlıklar 15,663,875.00 A. Kıdem Tazminatı Karşılığı  3,452,395.64    

       1 - İştirakler  15,663,875.00    B. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  18,033,148.67    

B. Maddi Duran Varlıklar 2,369,273.67                  İştirak Karşılıkları  15,663,875.00    

        1 - Arsalar  75,000.00                     Demirbaş Karşılıkları  2,369,273.67    

        2 - Taşıtlar  394,714.78    C. Borç ve Gider Karşılıkları  53,347.59    

        3 - Demirbaşlar  1,899,558.89              1 - Üyelere Borçlar  53,347.59    

C. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  350,811.15    D. Diğer Borçlar  843,865.00    

        1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler  350,811.15              1 - Birliklerarası Ortak Fon Hs.na Borçlar  843,865.00    

E. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  967,794.64    

          1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler  967,794.64    

3. ÖZ KAYNAKLAR   6,156,876.78    

          1 - Statü Yedekleri  5,987,866.78    

               2014 Yılı Gelir Fazlası  4,276,741.78    

               Önceki Yıllar Kar Yedekleri  1,711,125.00    

          2- Kar Yedekleri  169,010.00    

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI  31,107,085.03    PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI  31,107,085.03    



İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 59

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON  İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
31.12.2014 TARİHLİ GİDER BÜTÇESİ TAHMİN VE TAHAKKUKLARI  ( TL )

HESAP ADI BÜTÇE AKTARMAYLA
GELEN

AKTARMAYLA

GİDEN

AKTARMADAN

SONRAKİ BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN BAKİYE

PERSONEL GİDERLERİ 8,358,772.50 0.00 92,965.84 8,265,806.66 7,998,332.08 267,474.58 

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 8,358,772.50 0.00 92,965.84 8,265,806.66 7,998,332.08 267,474.58 

 AR-GE VE PROJE GİDERLERİ 2,800,000.00 1,458,605.12 0.00 4,258,605.12 4,258,605.12 0.00 

 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 899,105.00 0.00 490,407.12 408,697.88 395,427.28 13,270.60 

 BASILI KAĞIT GİDERLERİ 96,410.00 0.00 0.00 96,410.00 31,465.52 64,944.48 

 BASIN YAYIN VE ABONELİK GİDERLERİ 168,630.00 0.00 0.00 168,630.00 157,780.23 10,849.77 

 BİLİNMEYEN BEKLENMEYEN GİDERLER 870,182.00 0.00 202,538.75 667,643.25 667,643.25 0.00 

 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 356,300.00 0.00 0.00 356,300.00 318,193.79 38,106.21 

 DEMİRBAŞ GİDERLERİ 476,710.00 0.00 300,712.35 175,997.65 166,198.98 9,798.67 

 DIŞARDAN SAĞL.ÇEŞ. HİZMETLER 53,371.50 332.77 0.00 53,704.27 53,704.27 0.00 

 EĞİTİM GİDERLERİ 2,600,000.00 0.00 381,929.91 2,218,070.09 2,218,070.09 0.00 

 ELEKTRİK SU DOĞALGAZ GİDERLERİ 314,925.00 0.00 102,484.19 212,440.81 212,440.81 0.00 

 FUAR GİDERLERİ  0.00 363,936.99 0.00 363,936.99 363,936.99 0.00 

 HABERLEŞME GİDERLERİ 199,364.50 0.00 0.00 199,364.50 165,821.77 33,542.73 

 HAVALE VE TAHSİL GİDERLERİ 23,315.00 0.00 0.00 23,315.00 4,239.55 19,075.45 

 KIDEM TAZMİNATI GİDERİ 808,148.00 541,207.88 0.00 1,349,355.88 1,349,355.88 0.00 

 KIRTASİYE GİDERLERİ 44,780.00 21,528.75 0.00 66,308.75 66,308.75 0.00 

 KİRA GİDERLERİ 16,575.00 0.00 0.00 16,575.00 11,695.31 4,879.69 

 MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ 9,635.50 0.00 0.00 9,635.50 7,359.33 2,276.17 

 MESLEKİ KURULUŞ AİDATLARI 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 384,389.55 15,610.45 

 MUHTELİF TÜK.MALZ.GİDERLERİ 37,465.00 9,131.50 0.00 46,596.50 46,596.50 0.00 

 ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI 655,805.00 65,543.57 0.00 721,348.57 721,348.57 0.00 

 SİGORTA GİDERLERİ 37,459.50 7,157.50 0.00 44,617.00 44,617.00 0.00 

 SOSYAL GİDERLER 4,240,750.00 0.00 871,227.87 3,369,522.13 3,369,522.13 0.00 

 ŞEHİRİÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 333,240.00 92,965.84 0.00 426,205.84 426,205.84 0.00 

 TAŞERON GİDERLERİ 251,940.00 117,888.18 0.00 369,828.18 369,828.18 0.00 

 TAŞIT GİDERLERİ 54,040.00 942.36 0.00 54,982.36 54,982.36 0.00 

 VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 13,260.00 0.00 0.00 13,260.00 7,908.07 5,351.93 

 YURTDIŞI TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 346,468.25 3,531.75 

 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YOLLUKLAR 367,868.00 0.00 0.00 367,868.00 331,950.14 35,917.86 

 İŞTİRAK GİDERLERİ 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI 16,979,279.00 2,679,240.46 2,849,300.19 16,809,219.27 16,552,063.51 257,155.76 

 DÖNER SERMAYE KATKI PAYI 770,000.00 86,811.54 0.00 856,811.54 856,811.54 0.00 

 TİM KATKI PAYI 2,245,974.00 0.26 0.00 2,245,974.26 2,245,974.26 0.00 

 EKONOMİ BAKANLIĞI KATKI PAYI 2,245,974.00 0.26 0.00 2,245,974.26 2,245,974.26 0.00 

 TSE KATKI PAYI 0.00 4,452.96 0.00 4,452.96 4,452.96 0.00 

 DEİK KATKI PAYI 0.00 171,760.55 0.00 171,760.55 171,760.55 0.00 

 YASAL KATILIMLAR TOPLAMI 5,261,948.00 263,025.57 0.00 5,524,973.57 5,524,973.57 0.00 

 GİDERLER  TOPLAMI 30,600,000.00 2,942,266.03 2,942,266.03 30,600,000.00 30,075,369.16 524,630.84 
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 İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
2015 YILI BÜTÇESİ / TL

GİDERLER GELİRLER

PERSONEL GİDERLERİ 9,758,655 NİSBİ AİDAT GELİRLERİ 28,430,901

SOSYAL GİDERLER 4,113,000 DİĞER HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 1,600,000

TİM KATKI PAYI 2,748,169 DİĞ.BİRL.TARF.ADIMIZA YAP.TAHS.%60 1,082,670

EKONOMİ BAKANLIĞI KATKI PAYI 2,748,169 DİĞ. BİRLİK ADINA YAPILAN TAHS.%40 1,046,889

AR-GE VE PROJE GİDERLERİ 2,711,520 ÜYELİK GELİRLERİ 1,030,000

YÖNETİM GİDERLERİ PAYI 2,659,500 FUAR GELİRLERİ (+) BAKİYESİ 270,000

KOMPLEKS GİDERLERİ PAYI 2,106,855 DİĞER SAİR GELİRLER 260,000

EĞİTİM GİDERLERİ 1,462,500 FAİZ GELİRLERİ 225,000

DIŞARDAN SAĞLANAN ÇEŞ.HİZMETLER 1,300,000 KUR FARKI GELİRLERİ 40,000

EKO.BAK.DÖNER SERMAYE KATKI PAYI 850,000 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 14,540

BİLİNMEYEN BEKLENMEYEN GİDERLER 675,000

KIDEM TAZMİNATI GİDERİ 500,000

MESLEKİ KURULUŞ AİDATLARI 450,000

DANIŞMANLIK GİDERLERİ 405,060

YURTİÇİ VE YURTDIŞI YOLLUKLAR 332,450

YURTDIŞI TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 295,794

KÜLTÜR VE YAYIN GİDERLERİ 231,328

DEİK KATKI PAYI GİDERİ 170,000

BASILI KAĞIT GİDERLERİ 150,000

DEMİRBAŞ GİDERLERİ 140,000

HABERLEŞME GİDERLERİ 61,000

TAŞIT GİDERLERİ 59,000

ULAŞIM GİDERLERİ 25,000

BAKIM ONARIM GİDERLERİ 17,000

KIRTASİYE GİDERLERİ 15,000

HAVALE VE TAHSİL GİDERLERİ 10,000

MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ 3,000

MUHTELİF TÜK.MALZ.GİDERLERİ 1,000

VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 1,000

34,000,000 34,000,000
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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 
potansiyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için çalışmalar yapmak ve önerilerde 
bulunmak,

d) Çalışma konusuna giren malların ihracatının arttırılması ve daha iyi değerlendirilebilmesi için 
incelemeler 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 kur-
mak, 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, labo-
ratuarlar kurmak, satış mukaveleleri geliştirmek,

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

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