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 Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Değerli Üyeleri,

2021 yılında da ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetlerimize devam ederek her zaman olduğu gibi, 

imalattan ihracata kadar tüm süreçlerde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek adına gerekli girişimlerde bulunma 

ve yeni pazarlara giriş yapmaları yönünde destek verme noktalarında Birliğimiz üyelerinin yanında olacağız.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu adına, 2021 yılının tüm üyelerimize 

bol kazanç, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederim.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün önemi, rakamlardan bağımsız olarak istihdama katkısı ve ülkeye 

kazandırdıkları açısından değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkmaktadır. Sektör, emek yoğun yapısı ile istihdama 

en büyük katkıyı sağlarken, markalaşmaya en müsait sektör olması ile de katma değerli ürün ihracına imkân 

tanımaktadır. Son zamanlarda sektöre katkıları olabilmesi adına Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Standardı ile ilgili 

çalışmaların yürütülme süreci söz konusudur. Bu çalışmalarla sektörümüz dünyaca tanınır bir Eko Etiketine ve 

standartlara sahip olacaktır. 

AHKİB olarak, siz değerli ihracatçılarımız için düzenlediğimiz eğitim faaliyetlerimizin yanında özellikle yeni 

pazarlara erişim konusunda sağlayacağımız danışmanlık, yurt dışı fuarlara katılım ve Ticaret Heyeti programları 

yönünde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü; gayri safi yurt içi hâsıla, imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki 

payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, yatırımlar, dışa açıklık ve makro-ekonomik 

büyüklükler açısından Türkiye'nin can damarı sektörlerinden biridir. 2020 yılı Ocak - Aralık döneminde 

sektörümüzün toplam ihracatı 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, Türkiye toplam ihracatındaki payı ise %10,1 

olmuştur. 

Dünya üretim teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde Türk konfeksiyon sanayinde, katma değeri 

yüksek markalı ürünlerin üretimi için; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları oluşturma 

yolunda hızla ilerlemektedir. Ayrıca sektör yüksek ihracat performansı ve potansiyeli ile ülkenin dışa açılan 

penceresidir. Yine 1980'lerin başından itibaren başlayan ihracat atağının itici gücü hazır giyim ve konfeksiyon 

sektörü olmuştur.
1986 yılında kurulan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bugün 900'ün üzerinde 

üyesine hizmet vermektedir. Birlik ihracatımız, siz değerli üyelerimizin katkıları ile 2020 yılı 12 aylık döneminde 403 

milyon dolara ulaşmıştır.
Rekabet edebilmek adına sadece fiyat konusunda avantajlı olmanın ötesinde, aynı zamanda hammaddeye 

yakınlık ve en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği bölgesine de lojistik olarak yakınlığımızı da kullanarak 

yapmış olduğumuz ihracata artık markalaşma ve tasarımı da eklemeliyiz. Girmiş olduğumuz pazarlarda kalıcı 

olmanın yanında, özellikle yeni pazarları da ekleyerek, ihracat yelpazesinin genişletilmesi rekabet gücümüzü 

artırabilecek bir başka önemli etmenin başında gelmektedir.
Sektörümüz eğitime verdiği destek ile bayrağı devredeceği gençlerimize de yol açarak sektörün geleceğini 

sağlam zeminlere dayandırmaya çalışmaktadır. Bu vesileyle AHKİB olarak geleceğin teminatı gençlerimiz için İHKİB 

Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Tekstil Mühendisliği öğrencilerine burs imkanı ile üstümüze düşeni yapıp 

öğrencilerimize okuma imkanı sağlamaktayız.
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TÜRKİYE SEKTÖR İHRACATI 2019 DEĞERLENDİRMESİ

SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARI TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye genelinde sektör ihracatı 2019 yılında 2018 yılına kıyasla % 0,4 oranında artarak 17,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 2019 yılında Türkiye toplam ihracatındaki payı ise % 9,8 olmuştur. 

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (AHKİB) 2019 yılında sektör ihracatının 
316 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2018 yılına kıyasla sektör ihracatında % - 8 oranında 
azalma görülmüş ve Türkiye genelinde sektör ihracatı içerisindeki payı %2,4 olmuştur.



SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARI İL BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2019 yılı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde;  
İstanbul'un 13 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul'u, 1,4 milyar dolar ile İzmir ve 930 
milyon dolar ile Denizli izlemektedir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde 
Adana 7. , Kahramanmaraş 9.  sırada yer almıştır. 
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Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2019 yılı sektör ihracatı, genel sekreterlik bazında 
incelendiğinde, % 75 oranındaki pay ile İTKİB ilk sırada yer almaktadır. İTKİB'i %7 ile EİB ve %6 ile DENİB 
izlemektedir. 

GENEL SEKRETERLİK BAZINDA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACATI
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2019 yılı Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, 
Almanya'nın 3 milyar dolar ihracat ve % 17'lik pazar payı ile ilk sırada, İspanya'nın 2,3 milyar dolar ihracat ve 
% 13'lük pay ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 

SEKTÖR İHRACATININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2019 yılında Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı ürün grupları bazında 
değerlendirildiğinde; bayan dış giyim ürünlerinin 9,1 milyar dolar ve %52'lik pay ile ilk sırada, bay dış giyim 
ürünlerinin 3,7 milyar dolar ve  %21'lik pay ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 

SEKTÖR İHRACATININ ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2019 yılı sektörel ihracatında miktar 
bazında artış yaşanmasına rağmen değer bazında azalış yaşanmıştır. Miktar bazında azalış %-8.1 iken 
değer bazında artış %2.4 olarak gerçekleşmiştir.

Sektör ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; bayan dış giyimin %44'lük pay ile ilk sırada, 
bay dış giyimin %21'lik pay ile ikinci sırada ve diğer hazır eşya (Çadır, çuval, vb.) ürün grubunun ise %15'lik 
pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 

AHKİB SEKTÖR İHRACATI 2019 YILI DEĞERLENDİRMESİ

AHKİB İHRACATININ ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2019 yılı ihracatı ülkelere göre 
incelendiğinde; ilk sırada %40 pay ile İspanya'nın, ikinci sırada %14 pay ile Almanya'nın ve üçüncü sırada 
%7 pay ile Suudi Arabistan'ın yer aldığı görülmektedir.

AHKİB İHRACATININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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Birliğimiz 2019 yılına 697 üye mevcudu ile girmiş, yıl içerisinde 78 üyenin kaydı yapılmış ve 1 
üyeninüyeliği açılmış olup, 2019 yılını 776 üye mevcudu ile tamamlamıştır. 

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACANTÇILARI BİRLİĞİ'NİN

Bu mevcudumuz ile, bir önceki yıl performansımız, yıllık rekolte, döviz kuru, talepler vs. gibi faktörler 
göz önüne alınarak 2019 yılı içerisinde 3.600.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin olunmasına 
rağmen718.113,43 TL noksanı ile 2.881.886,57 TL gelir elde edilmiştir.

2019 YILI GELİRLERİ :

KONFEKSİYON BİRLİĞİNİN 2019 YILI TAHMİNİ / GERÇEKLEŞEN  HESAP ÖZETİDİR

2019 YILI GİDERLERİ :
2019 yılı içerisinde toplam olarak 3.600.000,00 TL gider yapılacağı tahmin olunmuş ancak 

1.989.313,52 TL noksanı ile 1.610.686,48 TL harcama yapılmıştır.
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2019 yılı sonu itibarıyle oluşan  Brüt Gelir fazlası; 
İlgili yasalar, yönetmelik ve talimatlar gereği, yasal ödemelerin ayrımı yapıldıktan sonraki 
bakiye1.271.200,09 TL Yedek Akçe hesabına intikal ettirilmiş, yedek akçe toplamı 5.187.910,37 TL olmuştur.

2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇE (%4,16)

2019 YILI NET GELİRİ:

 2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ:
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2020 yılı tahmini bütçemiz; bir önceki yıl performansımız, bu yıl yapılabilecek ihracat miktarı, döviz 
kurumevcut nisbi aidat oranı (0,001), diğer faktörler dikkate alınarak yasalar, yönetmelik ve talimatlar 
çerçevesinde, bütçe gerekçe tekniğine göre , gelirlerinde % 37 artış öngörüsü ile hazırlanmıştır. 
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2019 yılı Aralık sonu itibariyle gerçekleşen  gelirlerimiz dikkate alınarak 2020 yılı genel bütçeye % 4,16 
oranında ve 3.961.000 TL ile iştirak etmekteyiz.

olarak tahmin olunmaktadır.
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Erdem ŞEN
 KARAT TEKSTİL 

Arz olunur. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin görevlendirdiği, bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Yeminli Mali Müşavirlik 
ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından,  Birliklerin hesap ve işlemleri ile bunlarla ilgili kayıtların ve mali 
tabloların 5910 sayılı Kanun ile bu kanuna ilişkin yönetmelik, tebliğ ve talimatlar, Yönetim Kurulu kararları ile genel 
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak 2019 yılında üçer aylık dönemler halinde yapmış olduğu 
inceleme sonuçlarının Genel Sekreterliğe ve Yönetim Kurulu Başkanlarına iletildiği ve varsa tespit edilen eksikliklerin 
değerlendirilerek düzeltildiği, düzenlenmiş olan rapor sonuçlarının olumlu olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda da; 

 

2019 yılı sonu itibariyle Birlik gelirlerinin 2.881.886,57-TL olarak, giderlerin ise 1.610.686,48 TL olarak 
gerçekleştiği; kasa ve banka mevcutları toplamının  hesap bakiyelerine uygun olarak 2.400.000,00 TL olduğu, Birlik 
Yedek Akçe Mevcudunun 5.187.910,37 TL olduğu, karşılığının banka hesaplarında  ve Menkul Kıymetler hesabında 
(Eximbank Tahvil hesabı 2.822.875,29 TL) mevcut olduğu; kasa bakiye tespitlerinin aralıklarla yetkililer tarafından 
yapılarak mutabakatının sağlandığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Birlik faaliyetleri ile ilgili işlemlerin 5910 Sayılı Kanun, İhracatçı Rejimi Kararı ile İhracat Yönetmeliği'ne, 
5910 Sayılı Kanun uyarınca uygulamaya konulan Yönetmeliklere, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TİM 
talimatlarına, Genel Kurul Kararları ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uygun olarak yerine getirildiği tespit 
edilmiştir.

Bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili belgeler sondaj usulü ile incelemeye tabi tutularak, yapılan işlemlerin 
5910 Sayılı Kanun ve Kanuna dayanılarak uygulamaya konulan Yönetmelikler ile Uygulama Usul ve Esaslarına, genel 
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak yerine getirildiği, yapılan 
harcamaların yasal belgelere dayanarak yapıldığı, harcama belgelerinin bilgisayar kayıtlarıyla karşılaştırıldığında 
belge ve kayıtların mutabık olduğu, belgesiz harcama yapılmadığı, mahsup, tediye ve tahsil işlemlerine usule uygun 
olarak hazırlanarak kebir ve yevmiye defterlerine işlendiği, aylık mizan ve gelir-gider raporlarının muntazaman 
hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu, kasa ve banka hesap mevcutlarının muhasebe kayıtları ile 
mutabakatının sağlandığı, demirbaş kayıtlarının usule uygun olarak tutulduğu ve muhasebe hesapları ile 
mutabakatının sağlandığı, vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine dair ödemelerin zamanında yerine getirildiği 
görülmüştür.

5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 7'nci 
maddesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 
24'üncü maddesi kapsamında yıl boyunca muhtelif tarihlerde Denetim Kurulumuzca denetlenmiştir. 
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GENEL KURULU'NA        

DENETİM KURULU RAPORU

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
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SEKTÖR RAPORLARI 
Türkiye sektör ihracatı ve AHKİB ihracatının, ülke, ürün grubu ve il bazında değerlendirmelerini içeren raporlar; aylık, 

6 aylık ve yıllık bazda hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmakta, ayrıca üyelerimize e-posta yoluyla 

ulaştırılmaktadır.

AKİB AKTÜEL

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği çatısı altında faaliyet gösteren birliğimiz, 132 yeni üye kaydı 

gerçekleştirerek toplamda 896 üye ile 2020 yılını kapatmıştır. Geçtiğimiz yıla göre üye sayısında %17 oranında artış 

gerçekleşmiştir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ayda bir yayımlanan AKİB AKTÜEL dergisi ücretsiz 

dağıtılmaktadır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİ
Birliğimiz temsilcisi 17 firmanın 2020 yılında hususi damgalı pasaport işlemleri tamamlanmıştır.
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Düzenlenmekte olan eğitim seminerleri ile özellikle sanayicilerin bu konularda bilgilendirilmelerine, 

İhracat Yönetmeliği,  teşvik tedbirleri ve diğer konularda yetkili merciler nezdinde girişimlerimize,

Bölgemiz kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması için işbirliği ve firmalar arası koordinasyonun sağlanmasına 

yönelik faaliyetlere devam etmesine,

Hedef pazarlara yönelik olarak düzenlenecek sektörel ticaret heyetleri ile ilgili pazarın önemli aktörleri ile Türk 

ihracatçılarının buluşacağı ikili görüşmeler düzenlenmesine, ayrıca hedef pazarlarımızdan önemli aktörlerin 

yurtiçinde düzenlenen fuarlar sırasında alım heyetlerine katılmalarının sağlanmasına,

Sektörümüzün ihtiyaçlarına istinaden doğan ve Yönetim Kurulumuzun taleplerine binaen, piyasadaki gelişmelerin 

sonuçlarına göre çalışmaların ve araştırmaların yapılmasına devam edilecektir.

2021 YILI İŞ PLANI

İhracat potansiyelimizin arttırılmasını, sektör sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını, ihracatın 

arttırılabilmesini teminen oluşan görüşlerin ilgili mercilere aktarılması ve çözümlenmesi hususundaki çalışmalara,

Dünya pazarlarındaki gelişmeler ile yurt dışından Birliğimize ulaşan ithal taleplerinin ilgili üyelerimize özel olarak 

duyurulmasına,

Birliğimiz kayıtlarından geçen ihracat verilerinin yer aldığı istatistik bilgilerin yayımı sürdürülerek, üyelerimizin 

tetkikine sunulmasına,
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SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARI TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ

 TÜRKİYE SEKTÖR İHRACATI 2020 DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye genelinde sektör ihracatı 2020 yılında 2019 yılına kıyasla % 3,1 oranında azalarak 17,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 2020 yılında Türkiye toplam ihracatındaki payı ise % 10,1 olmuştur. 

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (AHKİB) 2020 yılında sektör ihracatının 403 milyon 

dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılına kıyasla sektör ihracatında % 27,7 oranında artış görülmüş ve 

Türkiye genelinde sektör ihracatı içerisindeki payı %3,6 olmuştur.
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SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARI İL BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2020 yılı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde;  İstanbul'un 12 

milyar dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul'u, 1,4 milyar dolar ile İzmir ve 959 milyon dolar ile Denizli 

izlemektedir. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Adana 6. , Kahramanmaraş 10.  

sırada yer almıştır. 

GENEL SEKRETERLİK BAZINDA HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACATI

Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2020 yılı sektör ihracatı, genel sekreterlik bazında incelendiğinde,   

% 71 oranındaki pay ile İTKİB ilk sırada yer almaktadır. İTKİB'i %8 ile EİB ve %6 ile DENİB izlemektedir. 
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SEKTÖR İHRACATININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2020 yılı Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, 

Almanya'nın 3 milyar dolar ihracat ve % 18'lik pazar payı ile ilk sırada, İspanya'nın 2 milyar dolar ihracat ve % 12'lik pay 

ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 

2020 yılında Türkiye geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı ürün grupları bazında 

değerlendirildiğinde; bayan dış giyim ürünlerinin 8,4 milyar dolar ve %49'luk pay ile ilk sırada, bay dış giyim 

ürünlerinin 3,3 milyar dolar ve  %20'lik pay ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 

SEKTÖR İHRACATININ ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılı sektörel ihracatında miktar bazında artış 

yaşanmamasına rağmen değer bazında artış %28 olarak gerçekleşmiştir.

Sektör ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; bayan dış giyimin %28'lik pay ile ilk sırada, Covid-19 

sürecinin etkisiyle ihraç edilen ürünler listesinde yerini alan konfeksiyon ürün grubunun %23'lük pay ile ikinci sırada ve 

diğer hazır eşya (Çadır, çuval, vb.) ürün grubunun ise %17'lik pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 

AHKİB İHRACATININ ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AHKİB SEKTÖR İHRACATI 2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; ilk 

sırada %21 pay ile Almanya'nın, ikinci sırada %20 pay ile Hollanda'nın ve üçüncü sırada %18 pay ile İspanya'nın yer 

aldığı görülmektedir. 2018-2019 yılları arasında bu sıralama %40 ile İspanya, %14 ile Almanya ve %7 ile Suudi Arabistan 

şeklindeydi.

AHKİB İHRACATININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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Akdenizli hazır giyimciden
pozitif ayrımcılık talebi
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AHKİB, 2020'DE İHRACATINI YÜZDE 31,73 ORANINDA ARTIRDI.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 
2020 yılındaki ihracatlarının, 2019'a kıyasla yüzde 31,73 artarak 372 milyon 576 bin dolara ulaştığını bildirdi.

2020 yılında en fazla ihracat yaptıkları ürün grubunun 114,2 milyon dolarla kadın dış giyim olduğunu 
bildiren Tekin, “Dış satımda 93,2 milyon dolarla konfeksiyon sektörü ikinci, 68,9 milyon dolarla hazır eşya, 
çadır, çuval ve benzeri ürünler üçüncü, 65,6 milyon dolarla erkek dış giyim dördüncü sırada yer aldı. Ürün 
gruplarında en fazla yükselişleri yüzde 865 bin artışla konfeksiyonda yakaladık.” şeklinde konuştu.  

Koronavirüs sürecinin, küresel ticarette talep daralmalarına neden olduğunu ancak Akdeniz’deki 
firmaların salgın koşullarına hızla uyum sağladığını belirterek AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 
“AHKİB olarak2020 yılında yüzde 31,73 artış yakalayarak 372 milyon 576 bin dolarlık ihracata imza attık. en 
fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda yüzde 84 artış ve 83 milyon dolarla Almanya birinci, yüzde 613 
artış ve 79,9 milyon dolarla Hollanda ikinci, 72,7 milyon dolarla İspanya üçüncü sırada yer aldı. 2020 yılında 
ihracat hacminde en yüksek artışları Azerbaycan-Nahçıvan, Hollanda ve Avusturya pazarlarında yakaladık. 
Azerbaycan-Nahçıvan’da yüzde 1007 artış ve 7,9 milyon dolar, Hollanda’da yüzde 613 artış ve 79,9 milyon 
dolar, Avusturya’da yüzde 585 artış ve 9,5 milyon dolara ulaştık.” dedi.



39

TEKiN: MASKE VE
KORUYUCU GiYSi
iHRACATINI 3 KATINA

ÇIKARTABiLiRiZ
Akdeniz Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan 
Tekin, ağustos ayında ihracatın zirvesine yerleşen 
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün elde 
ettiği başarıda Covid-19 salgınından koruyan 
cerrahi maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin başrol 
oynadığını belirtip, “Cerrahi maske ve koruyucu 
giysi ihracatında rekor artışlar yakalayan 
sektörümüz, bu ürünlerin dış satımında hibe 
şartının kaldırılmasını bekliyor. Bu sağlanırsa 
maske ve koruyucu giysi ihracatımızı üç katına 
çıkartabiliriz.” dedi. 

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada en stratejik ürünlerden biri haline 
gelen cerrahi maske üretimi için hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının geçen nisan 
ayından itibaren 2,4 milyar liralık yatırım yaparak yıllık 36 milyar adetlik kapasiteye 
ulaştığına dikkat çeken Başkan Gürkan Tekin, cerrahi maske ve tulumba hibe 
zorunluluğunun Türkiye’nin dünya pazarındaki rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini 
vurguladı. Türkiye’nin 2020 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki maske ve koruyucu 
giysi  ihracatında yüzde 641 artışla 530 milyon dolar gelir elde ettiğini kaydeden Başkan 
Tekin, “Maske ve koruyucu giysi ihracatında devlete hibe zorunluluğu nedeniyle hazır 
giyim ve konfeksiyon firmalarının maliyetlerinde yüzde 100'e varan oranlarda artışlar 
meydana geldi. İh4raç pazarlarında maske, önlük ve tulumda fiyat tutturamaz hale 
geldik. Tekliflerimiz pahalı geldiği için maalesef pazar kaybetmeye başladık. 
Hükümetimizin maske ve koruyucu giysilerde hibe şartı konusunda bir düzenleme 
getirmesi halinde bu ürünlerin ihracatını üç katına çıkartabiliriz. Bu üretim gücümüz 
ve kapasitemiz var. Ama hibe şartı kaldırılmazsa üzülerek ifade etmeliyim ki bu 
kalemlerde karşımıza çıkan fırsatları kaçırabiliriz. Zira Avrupa’da bazı ülkelerin 
bizden kumaş alıp maske ve tulum üretmeye başladığını öğreniyoruz. Hibe zorunluluğu 
kaldırıldığı takdirde cerrahi maske ve tulum ihracatında sürdürülebilirliği sağlamış ve 
kendimize rakip yaratmamış olacağız.” diye konuştu.
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AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN

2020 YILI GELİRLERİ :

Birliğimiz 2020 yılına 776 üye mevcudu ile girmiş, yıl içerisinde 132 üyenin kaydı yapılmış ve 12 üyenin 
üyeliği kapanmış olup, 2020 yılını 896 üye mevcudu ile tamamlamıştır.

Bu mevcudumuz ile, bir önceki yıl performansımız, yıllık rekolte, döviz kuru, talepler vs. gibi faktörler 
göz önüne alınarak 2020 yılı içerisinde 3.961.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin olunmasına rağmen 
532.953,66 TL fazlası ile 4.493.953,66 TL gelir elde edilmiştir.
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2020 YILI GİDERLERİ :

2020 yılı içerisinde toplam olarak 3.961.000,00 TL gider yapılacağı tahmin olunmuş ancak 
1.968.156,96 TL noksanı ile 1.992.843,04 TL harcama yapılmıştır.
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YÖNETİM VE İDARİ GİDERLER
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YASAL GİDERLER

2020 yılı sonu itibarıyle oluşan Brüt Gelir fazlası;İlgili yasalar, yönetmelik ve talimatlar gereği, yasal 
ödemelerin ayrımı yapıldıktan sonraki bakiye2.501.110,62 TL Yedek Akçe hesabına intikal ettirilmiş, yedek 
akçe toplamı 7.388.731,07 TL olmuştur.

2020 YILI NET GELİRİ :
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2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ : 

2021 yılı tahmini bütçemiz; bir önceki yıl performansımız, bu yıl yapılabilecek ihracat miktarı,döviz 
kurumevcut nisbi aidat oranı (0,001), diğer faktörler dikkate alınarak yasalar, yönetmelik ve talimatlar 
çerçevesinde, bütçe gerekçe tekniğine göre , gelirlerinde % 73 artış öngörüsü ile hazırlanmıştır.
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Erdem ŞEN
KARAT TEKSTİL

Ayrıca, Birlik faaliyetleri ile ilgili işlemlerin 5910 Sayılı Kanun ve 5910 Sayılı Kanun uyarınca uygulamaya 
konulan Yönetmeliklere, Uygulama Usul ve Esaslarına, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TİM 
talimatlarına, Genel Kurul Kararları ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uygun olarak yerine getirildiği tespit 
edilmiştir.  

5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 7'nci 
maddesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 
24'üncü maddesi kapsamında yıl boyunca muhtelif tarihlerde Denetim Kurulumuzca denetlenmiştir. 

     

Arz olunur. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin görevlendirdiği, bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Yeminli Mali Müşavirlik 
ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından,  Birliklerin hesap ve işlemleri ile bunlarla ilgili kayıtların ve mali 
tabloların 5910 sayılı Kanun ile bu kanuna ilişkin yönetmelik, tebliğ ve talimatlar, Yönetim Kurulu kararları ile genel 
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak 2020 yılında üçer aylık dönemler halinde yapmış olduğu 
inceleme sonuçlarının Genel Sekreterliğe ve Yönetim Kurulu Başkanlarına iletildiği ve varsa tespit edilen eksikliklerin 
değerlendirilerek düzeltildiği, düzenlenmiş olan rapor sonuçlarının olumlu olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda da; 
2020 yılı sonu itibariyle Birlik gelirlerinin 4.493.953,66-TL olarak, giderlerin ise 1.992.843,04 TL olarak 

gerçekleştiği, kasa ve banka mevcutları toplamının  hesap bakiyelerine uygun olarak 4.300.000,00 TL olduğu, Birlik 
Yedek Akçe Mevcudunun 4.565.855,78 TL. olduğu, karşılığının banka hesaplarında  ve Menkul Kıymetler hesabında 
(Eximbank Tahvil hesabı 2.822.875,29 TL.) mevcut olduğu: kasa bakiye tespitlerinin aralıklarla yetkililer tarafından 
yapılarak mutabakatının sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili belgeler sondaj usulü ile incelemeye tabi tutularak, yapılan işlemlerin 
5910 Sayılı Kanun ve Kanuna dayanılarak uygulamaya konulan Yönetmelikler ile Uygulama Usul ve Esaslarına, genel 
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak yerine getirildiği, yapılan 
harcamaların yasal belgelere dayanarak yapıldığı, harcama belgelerinin bilgisayar kayıtlarıyla karşılaştırıldığında 
belge ve kayıtların mutabık olduğu, belgesiz harcama yapılmadığı, mahsup, tediye ve tahsil işlemlerine usule uygun 
olarak hazırlanarak kebir ve yevmiye defterlerine işlendiği, aylık mizan ve gelir-gider raporlarının muntazaman 
hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu, kasa ve banka hesap mevcutlarının muhasebe kayıtları ile 
mutabakatının sağlandığı, demirbaş kayıtlarının usule uygun olarak tutulduğu ve muhasebe hesapları ile 
mutabakatının sağlandığı, vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine dair ödemelerin zamanında yerine getirildiği 
görülmüştür.
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AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

DENETİM KURULU RAPORU

GENEL KURULU'NA        










