GÜNEYDOĞU ANADOLU TEKSTİL VE HAMMADDELERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2018 YILI ÇALIŞMA RAPORU
Değerli üyelerimiz,
Ülkemiz tekstil ihracatı 2018 yılında %5 artışla 8,461 Milyar ABD doları iken Birliğimiz
tekstil ihracatı 2018 yılında %9 artışla 1,800 Milyar ABD doları olmuştur. Ayrıca, 2018 yılında
Birliğimizden yapılan toplam ihracat ise %8 artışla 2,871 Milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılı Birliğimiz tekstil ihracatının Türkiye tekstil ihracatı içindeki payı %21,3 olmuştur.
Birliğin bölgemizden yapılan ihracat içindeki payı ise %34 olmuştur.
2018 yılı Birliğimiz toplam ihracatının %62,7’sini tekstil, %24,4’ini kimyevi maddeler
%8,8’ini konfeksiyon ürünleri, %2,8’ini çimento ve toprak ürünleri ve %1,3’ünü makine aksamları
oluşturmaktadır. Bu dönemde tekstil ihracatımızda %9, kimyevi madde ihracatımızda %17, makine
aksamları ihracatımızda %11 artış yaşanırken; çimento ve toprak ürünleri ihracatımızda %17,
konfeksiyon ürünleri ihracatımızda %6 düşüş meydana gelmiştir.
Birliğimiz 2018 yılı ihracatını ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak; en çok ihracat
yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı 1,18 Milyar ABD dolarlık ihracat ve bir önceki yıla göre
%14,4 artışla Avrupa Birliği ülkeleri almıştır. Onu 820 milyon ABD dolarlık ihracat ve bir önceki
yıla göre %6,3 düşüşle Orta Doğu Ülkeleri, 243 milyon ABD dolarlık ihracat ve %19,3 artışla
Afrika Ülkeleri, %28 artış ile 225 milyon ABD dolarına yükselen Amerika Ülkeleri, %9,8 artış ile
141 milyon ABD dolarına yükselen Asya ve Okyanusya Ülkeleri takip etmektedir.
Diğer taraftan Birlik ihracatımızın yoğunlaştığı ülkelere baktığımızda ise, ilk sırada %14,4
pay ile Irak, ikinci sırada %8,7 pay ile İtalya, üçüncü sırada %6,8 pay ile Birleşik Krallık ve
dördüncü sırada %4,7 pay ile Birleşik Devletler bulunmaktadır. Geçen yıla göre Irak ihracatımızda
%4,2 düşüş, İtalya ihracatımızda %19,3 artış, Birleşik Krallık ihracatımızda %39,3 artış ve Birleşik
Devletler ihracatımızda %21,7 artış olmuştur. 2018 yılında 175 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.
Değerli üyelerimiz,
2018 yılı faaliyet döneminde Birliğimizce münferiden ve diğer Birliklerce müştereken
gerçekleştirilen diğer çalışmalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

2018 YILI TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ FAALİYETLERİ
1.

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.

2.

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 Tekstil Sektör Kurulu Toplantılarına katılım
sağlanarak sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar yapılmış ve politikalar geliştirilmiştir.

3.

Sektörümüzün önemli hammaddelerinden biri olan pamuğun kalitesinin iyileştirilmesi için
çalışmalar yapan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’ne desteğimiz 2018 yılında da devam
etmiştir.

4.

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda oluşturulan “Inosuit-İnovasyon Odaklı
Mentorluk” projesi kapsamına dahil olan bölgemiz firmaları mentorluk anlaşması
kapsamında Birliğimizce desteklenmiştir.

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.

Değerli Üyelerimiz,
Mali açıdan 2018 yılında 16.982.333,95 TL gelir elde edilmiş, buna karşın 8.044.718,79 TL
harcama yapılmış ve 8.937.615,16 TL gelir fazlası (kar) olmuştur.
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

