GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU
Değerli üyelerimiz,
Ülkemiz halı ihracatı 2018 yılında %4,7 artışla 2,266 Milyar ABD doları olmuştur. Birliğimiz
ihracatı ise %4,9 artışla 1,508 Milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılı Birliğimiz halı ihracatının Türkiye halı ihracatı içindeki payı %66,5 olmuştur. Birliğin
bölgemizden yapılan ihracat içindeki payı ise %17,8 olmuştur.
2018 yılı Birliğimiz toplam ihracatının %92,1’sini makine halısı, %7,5’ini de tufte halı
oluşturmaktadır. Bu dönemde makine halısı ihracatımızda %3,6 ; tufte halı ihracatımızda %21,3’lik bir
artış meydana gelmiştir.
Halı ihracatını ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat yapılan ülke grupları
içinde ilk sırayı 530 milyon ABD dolarlık ihracatla bir önceki yıla göre %11 azalışla Ortadoğu Ülkeleri
almıştır. Onu %21 artış ile 446 milyon ABD dolarına yükselen Amerika Ülkeleri, %13 artış ile 218 milyon
ABD dolarına yükselen Avrupa Birliği Ülkeleri, %18,5 artış ile 138 milyon ABD dolarına yükselen Afrika
Ülkeleri, %4,1 artış ile 70 milyon ABD dolarına yükselen Asya ve Okyanusya Ülkeleri takip etmektedir.
Diğer taraftan halı ihracatımızın yoğunlaştığı ülkelere baktığımızda ise, ilk sırada %27,8 pay ile
Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada %11,4 pay ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada %8,8 pay ile Irak
ve dördüncü sırada %3,4 pay ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bulunmaktadır. Geçen yıla göre; ABD’ye
yapılan ihracatta %24,9’luk artış, Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta %26,1’lik düşüş, Irak’a yapılan
ihracatta %17,6’lık düşüş ve BAE’ye yapılan ihracatımızda %14,7’lik bir artış olmuştur. 2018 yılında 140
ülkeye halı ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Değerli üyelerimiz,
2018 yılı faaliyet döneminde Birliğimizce münferiden ve diğer Birliklerce müştereken
gerçekleştirilen diğer çalışmalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

2018 YILI HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ FAALİYETLERİ
1.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası’nın daveti ile çeşitli
gündem maddelerini görüşmek üzere iki istişare toplantısı düzenlenmiştir.

2.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak sektörün sorunları hakkında fikir alışverişinde
bulunmak ve çözümler üretebilmek amacıyla “Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı”
yapılmıştır.

3.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları birliği tarafından Domotex Hannover/ ALMANYA fuarında
info stantlı katılım sağlanarak Birliğimizin ve sektörümüzün tanıtımı yapılmıştır.

4.

Sektörel politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi, ihracat, üretim, ambalaj ve kalite
standartlarının uluslararası normlara göre tespiti ile birlikler arasında uyum koordinasyonun
sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Halı Sektör Kurulu Toplantıları Birliğimiz
koordinasyonu ile gerçekleştirilmiş olup, sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar yapılmış ve
politikalar geliştirilmiştir.

5.

İhracatımızın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması, ihracat işlemlerinin daha sağlıklı ve
süratli yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla, üyelerimizin görüş ve önerileri
doğrultusunda ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

6.

Birliğimizce organize edilen “Arama Konferans”larında sektörün temsilcileri davet edilerek
yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalıştay yapılmış olup, sektörde yaşanan en önemli
3 sorun ve çözüm önerileri konusunda yazılı ve sözlü fikir beyan etmeleri istenmiştir. Toplamda 5
adet toplantı organize edilmiş ve toplantıya 50’den fazla firmanın sahibi veya üst düzey yetkilisi
katılım sağlamıştır.

7.

Sektör içi iletişim eksikliğini giderebilmek amacıyla kurulan “İletişim Komisyonu” tarafından
üyelerin iletişim bilgilerinin güncel tutulması, her türlü etkinlik ve faaliyetten üyelerimizin
haberdar edilmesi amacıyla patron düzeyinde cep telefonlarından oluşan whatsapp grubu
oluşturulmuş, iletişim bilgilerinin güncellenmesi için duyurular yapılmış ve GAİB internet sitesinin
yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

8.

Sektörümüzün uluslararası arenada elde ettiği rekabet üstünlüğünü koruyabilmesi ve gerek
şehrimizde gerekse ülkemizde kalıcı olmasını sağlayabilmek amacıyla 4-5 yıllık eylem planlarını,
pazarlama faaliyetlerini ve yatırım faaliyetlerini de içerecek derin bir sektör strateji raporu hizmeti
alınabilmesi için alanında uzman KPMG şirketi ile prensipte anlaşılmıştır.

9.

Komisyon çalışmaları kapsamında Eğitim Komisyonu tarafından; Sektörün ihtiyaç duyduğu
personelleri yetiştirmek, sektörde kalifiye personel açığını kapatmak, Üniversite – Sanayi iş
birliğini güçlendirmek, meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerin açılması olası bölümlerin
donanım yazılım ve müfredat olarak sektöre cevap verebilecek şekilde güncelleştirilmesi amacıyla
istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

10.

İlgili Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine ve işitme engelli öğrencilere 9 ay sürecek bir
desinatörlük kursu verilmeye başlanmıştır.

11.

Pilot çalışması Eylül 2018’den beri yapılan Alacak Komisyonu tarafından sektördeki alacakların
tahsili noktasında yaşanan sorunlarda arabuluculuk yaparak gerek müşterilerin gerekse
ihracatçılarımızın mağduriyetlerini önleyebilmek adına çalışmalar yapılmış ve olumlu dönüşler
sağlanmıştır.

12.

Tasarım Yarışması ve Tasarım Komisyonu kapsamında; sektördeki tasarımcı eksiğini kapatmak
amacıyla Naci Topçuoğlu MYO ve Birliğimiz iş birliğinde 2019 yılı içerisinde düzenlenecek olan
“Halı Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri” etkinliklerini organize etmek adına istişare
toplantıları gerçekleştirilmiş; Sektörde rekabet üstünlüğünün devam ettirilmesi amacıyla Ticaret
Bakanlığınca yayınlanan “Tasarım Tebliği” nden firmalarımızın en üst düzeyde faydalanması için
çalışmalarda bulunulmuştur.

13.

Sektörümüzün en ciddi maliyet kalemlerinden makine ve hammadde gibi ürünlerin ithalata bağlı
ürünler olması sebebiyle GAÜN ile iş birliği yaparak sektörel millileşme yolunda çalışmalar
yapılmıştır.

14.

Sektörümüzün en önemli fuarları olan Domotex fuarları ile alakalı gelişmeleri yakından takip
etmek, sektörümüzün fuarlardan maddi manevi daha üst düzey katkı sağlamak amacıyla fuar
organizatörleri ile rutin toplantılar gerçekleştirilmiştir.

15.

Odalarla işbirliği çalışması kapsamında; Sektör bütünlüğünün sağlanması, sektörümüzle alakalı
konuların istişare edilerek gerekli aksiyonların alınması ve kurumlar arası iletişimin güçlenmesi
amacıyla Halı Birliğimiz ev sahipliğinde GTO-GSO komite üyeleri ve GHO yetkilileri ile istişare
toplantıları gerçekleştirilmiştir.

16.

Sektörün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvarların şehrimizde var olabilmesini sağlamak amacıyla
yerelde TSE, OSB, Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuoğlu MYO ile genelde de ilgili bakanlıklar
düzeyinde girişimlerde bulunulmuştur.

17.

Dünya makine halısı ticaretindeki hâkim konumun sürdürülmesi suretiyle sektör geneline ilişkin
alınacak yeni yatırım kararlarına ve 2023 sektörel ihracat hedeflerine katkıda bulunacak bir
TURQUALİTY projesi başvurusu yapılmış ve Ticaret Bakanlığı onayı alınarak proje kapsamında
faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır.

2018 YILI MÜŞTEREK FAALİYETLERİ
1.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Zafer SOYLU’nun
katılımlarıyla, 13 Şubat 2018 tarihinde Birliğimiz Hizmet Binası’nda “Irak’a İhracatta Yaşanan
Sorunlar” konulu bir toplantı düzenlenmiştir.

2.

Birliklerimiz organizasyonunda, Gaziantep TİMTEB Girişim Merkezi tarafından, 27 Şubat 2018
tarihinde, GAİB Hizmet Binası’nda, “Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları”
eğitimi düzenlenmiştir.

3.

27 Mart 2018 tarihinde Birliğimiz Hizmet Binası’nda “İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Kapsamında Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme
ve İstişare Toplantısı” düzenlenmiştir.

4.

1 Nisan 2018 tarihinde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda TİM Başkanı ve il protokolünün katılımı
ile Birliğimiz organizasyonunda “Mart 2018 İhracat Rakamları Basın Açıklaması”
düzenlenmiştir.

5.

Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı ve beraberindeki heyet 18 Ağustos 2018
tarihinde Birliğimizde ağırlanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ticari iş birliğinin
geliştirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

6.

Gaziantep’te bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyet ile 26–27
Eylül 2018 tarihlerinde Afrin ve Cerablus Bölgesine ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

7.

Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” 1-5 Ekim
2018 tarihleri arasında Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerinde
Birliklerimiz organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir

8.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK ile Adalet Bakanımız Sayın
Abdulhamit GÜL’ün teşrifleri ile, 23 Kasım 2018 Cuma günü Birliklerimiz hizmet binasında bir
İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

9.

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın teşrifleri, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan Yıldırım’ın katılımlarıyla 28 Aralık 2018
tarihinde Birliklerimiz Hizmet Binası Konferans Salonu’nda Türk Eximbank Gaziantep Şubesi
Açılış Töreni gerçekleştirilmiştir.

10.

İhracatçılarımızın ülkemizi daha çok ülkede temsil edebilmeleri ve dış pazarlarda daha çok
müşteriye ulaşabilmeleri için Birliğimiz üyelerine 145 adet yeşil pasaport verilmiştir.

Üye firmalarımızın ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin destek başvuruları Genel
Sekreterliğimizce değerlendirilmekte ve firmalarımız devlet yardımlarından faydalandırılmaktadır. Bu
kapsamda; Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan üyelerimiz 2018 yılında toplam
247.187.332,45TL’lik devlet desteğinden faydalandırılmıştır. Firmalarımızın faydalandırıldığı destek
tutarı bir önceki yıla göre %65 oranında artış göstermiştir.
Göstermiş olduğunuz anlayış ve destek için hepinize teşekkür eder, çalışmalarımızı, bilanço, gelir ve
gider hesaplarımızı tetkiklerinize sunar, Yönetim Kurulumuzun ibrasını takdirlerinize arz ederiz.
YÖNETİM KURULU

