EK C-9 (SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI SONUÇ RAPORU)
İşbirliği Kuruluşu Tarafından Hazırlanacak)

İşbirliği Kuruluşu Adı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Programın Adı

İRAN STH İŞ GEZİSİ

RAPOR ŞABLONU:
GİRİŞ: Sektörel Ticaret Heyetinin gerçekleştirileceği ülkenin nasıl belirlendiği, ziyaret edilen ülke ve
şehirler, faaliyetin tarihi, faaliyete katılan firma/Organizatör Kuruluş temsilcisi sayısı ve katılımcıların
profili, faaliyetin firmalara nasıl duyurulduğu konularında bilgi verilmesi.
30 Mart 2016 tarihinde, İran Ticaret Ataşesi Hamid ZADBOOM’u ilimize davet ederek, İranla
Türkiye’nin ikili iş ilişkileri ve yatırım imkanlarının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirildi.
İmalatçı meslek komiteler ile bir araya gelinerek, ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiş, bu ihtiyaçlara göre
hedef pazar çalışması yapılmıştır.
Yapılan incelemede, İran’ın tekstil sektörü ve tekstil makinaları sektörü için hem ihracat hem de
ithalat potansiyeli olduğu, özellikle Tahran ve Tebriz’de sektör temsilcileri bulunduğu bilgisi alınmıştır.
Bunun üzerine iş gezisinin sektörünün tekstil ve tekstil makinaları olarak belirlenmiş olup 1 Ağustos
2016 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard ve İran
Ticaret Ataşesi Hamid Zadboom’un katılımıyla ziyaretin tarihi konusunda toplantı yapılmış ve 2-6 Eylül
tarihlerinde İRANTEX 2016 fuarı ziyaret için uygun görülmüştür.
İran’da düzenlenen iş gezisi 2-6 Eylül 2016 tarihlerinde; 2 gün Tahran ve 2 gün Tebriz şehirlerini
ziyaret edildi.
Geziye 12 kişilik heyetle katılmış olup, 11 kişi Uşak’ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma
yetkilileri, 1 kişi ise Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteridir.
Yapmış olduğumuz organizasyon duyurusunu üyelerimize sosyal medya hesaplarımızdan, web
sayfamızdan ve sms yoluyla bilgi verilmiştir.

PROGRAMA İLİŞKİN ÖN HAZIRLIKLAR HAKKINDA BİLGİ: Programla ilgili çalışmalara ne
zaman başlandığı ve ön hazırlık çalışması kapsamında neler yapıldığı, kimlerle görüşmeler
yapıldığı, heyete ilişkin ne gibi tanıtım ve reklam çalışmaları yapıldığı hakkında bilgi verilmesi.
30 Mart 2016 tarihinde odamızda yapılan toplantıyla, tekstil ve tamamlayıcı sektörlerde faaliyet
gösteren üyelerimizin nacelerine göre İran’da düzenlenecek olan Tekstil fuarı tarihlerine göre
ayarlayıp iş gezisi tarihi belirlendi.
Hamid ZADBOOM’a 10 Haziran ve 31 Ağustos 2016 tarihlerinde ziyaret edilerek sektörel anlamda bir
doküman çalışması yapıldı.
İran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Fuarlar Genel Müdürü Reza ZEİNALİ ve İran Tekstil
Sanayicileri Derneği’yle iş gezisi hakkında görüşmeler yapıldı.
Sektörel iş gezisinin ön çalışması İran’da faaliyet gösteren bir PR firmasıyla yapıldı. Firma yetkilerinin
üyelerimizin tanıtımıyla ilgili yaptığı afişler ve reklamlar ticaret odalarına ve fuar alanına asıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLEN SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİ: Gerçekleştirilen
programın detaylı bir şekilde anlatılması, PR şirketinin nasıl seçildiği ve hangi hizmetleri
sağladığı, gerçekleştirilen ikili iş görüşme ve bağlantı sayısı, ziyaret edilen yerler ve görüşülen
kişiler hakkında bilgi verilmesi, fuar katılımı veya fuar ziyareti söz konusu ise fuar hakkında ve
fuarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi, resmi görüşmeler gerçekleştirildi
ise hangi kurumlarla ve hangi konularda görüşmeler gerçekleştirildiği hakkında bilgi
verilmesi. Ayrıca heyet sonrasında firmaların programa ilişkin olarak İşbirliği Kuruluşuna
sağladıkları geri bildirime yer verilmesi. Firmaların heyete ilgi düzeyleri, görüş ve önerilerinin
aktarılması.
İş gezisi programı aşağıdaki şekilde planlandı;
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ İŞ GEZİ PROGRAMI
01.09.2016 Perşembe gecesi 23:50’de odamız önünden İstanbul Atatürk Havaalanına hareket.
1.Gün UŞAK-İSTANBUL 02 EYLÜL 2016
09:35 – İstanbul Atatürk Havaalanından Tahran Havaalanına uçuş,
14:05 – Tahran’a varış ve otele transfer
14:05 – 15:30 – Otele ulaşım ve yerleşim (Hoveizeh 4* Tahran Hotel)
15:00 – 17:30 – Şehir turu.

17:30 – 18:30 – Otele Dönüş
18:30 – 20:30 – Akşam yemeği
2.Gün TAHRAN: 03 EYLÜL 2016
08:30 – 09:30 – Kahvaltının ardından otelden fuar alanına transfer,
09:30 – 12:00 – Fuar ziyareti.
12:00 – 13:30 – Öğle Yemeği
13:30 – 18:00 – Fuar alanında firmalarla ikili iş görüşmeleri
18:00 – 18:30 – Akşam yemeğine transfer
18:30 – 20:30 – Akşam yemeği
3.Gün TAHRAN - TEBRİZ : 04 EYLÜL 2016
08:30 – 09:30 – Kahvaltının ardından Fuarlar Genel Müdürlüğü ziyareti için transfer.
09:30 – 11:30 – Fuarlar Genel Müdürlüğü ziyareti ve Tekstil İşveren ve Yatırım Destek Ofisinin
Sunumu.
11:30 – 13:30 – Fabrika ziyaretleri,
13:30 – 14:30 – Öğle Yemeği
14:30 – 15:00 Havaalanına transfer
17:10 – 18:10 - TEBRİZE UÇUŞ
18:10 – 18:30 – Transfer
18:30 – 20:30 – Akşam yemeği
20:30 – Otele dönüş (Tabriz Pars Hotel 5*),
4.Gün TEBRİZ : 05 EYLÜL 2016
08:30 – 09:30 – Kahvaltının ardından firma ziyaretleri için transfer.
09:30 – 13:00 – Firma ziyaretleri
13:00– 14:30 – Öğle Yemeği
15:00 – 18:00 – İran Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda ikili iş görüşmeleri.
18:00 – 18:30 – Akşam yemeğine transfer.
18:30 – 20:30 – Akşam yemeği
20:30 – 21:00 – Otele transfer
00:30 – Otelden havaalanına hareket

03:00 – Tebriz Havaalanından İstanbul Havaalanına uçuş
06:00 – İstanbul’dan Uşak’a hareket.

Tahranda birinci gün, fuardaki firmalarla oda üyesi firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.
Fuarlar Genel Müdürü Reza ZEİNALİ ile Ticaret Odası yetkilileri organizasyonu değerlendirmek
açısından bir görüşme yaptılar.
Tekstil İşverenler Derneği Başkanı’ndan ve İran Yatırım ofisi yetkililerinden ülkedeki yatırım imkanları
konusunda ayrıntılı bilgiler alındı.
Tahran OSB’de bulunan ve tekstil boya baskı sektöründe faaliyet gösteren bir firma ziyaretinde
Tahran’da ki işçi işveren ilişkileri ve yatırım imkanları konuşuldu.
3.Gün Tebriz de gezimize devam edip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Uşak Ticaret ve Sanayi
Odası yetkilileri olarak bir toplantı düzenlendi.
Bir Türk yatırımcısının sahip olduğu Brillant isimli tekstil fabrikasında Genel Müdür Bülent KIRPICI’ya
ziyarette bulunuldu. Oradaki Türk yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda
bilgi alışverişinde bulunuldu.
Daha sonra bir havlu fabrikasını ziyaret edilerek heyette bulunan iplik ve geri kazanım firmaları ile k
İran ticareti hakkında ikili görüşmeler yapıldı. Odamız heyetinde bulunan tekstil makine firması ile de
havalandırma sistemi üzerine bir görüşme yapıldı.
Bölgenin ve Ülkenin en büyük halı fabrikası olan firma yetkililerinden yaptığı satışlar konusunda bilgi
alındı.
Firma ziyaretleri sonrasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına geçilerek sanayici, iş adamı ve tüccar olmak
üzere 40-45 kişiyle ikili iş görüşmeleri yapıldı. Türkiye ve Uşak hakkında bilgilendirme sunumu
arkasından Tebriz’deki yatırım ve iş imkanları hakkında görüşüldü. Tebriz ve İran’ın ekonomik durumu
hakkında bilgi alışverişi ardından toplantı sona erdi.
PR Firması için İran Ticaret Ateşesi Hamid ZADBOOM ve Büyükelçilik ile görüşüldü. İran İslam
Cumhuriyetinin tüm organizasyonları için çalıştığı PR firması ile çalışılmaya karar verildi.
Bulunan PR firmasıyla ikili iş görüşmeleri ve tercüman/rehber ayarlanması konusunda birlikte çalışıldı.
Diğer PR firmasıyla konaklama ve transferler ayarlandı.
PR firma yetkililerinin firmalarımızı tanıtması amacıyla İrandaki tekstil fuarı alanına afişler asıldı,
Tahran ve Tebriz Ticaret Odalarına tanıtımımız yapıldı.

SONUÇ VE ÖNERİLER: Gerçekleştirilen faaliyetin firmalarda yarattığı etki, elde edilen
sonuçlar ve firmaların sektörel ticaret heyeti faaliyetlerinden daha üst seviyede yararlanması
için firmaların görüş ve önerileri ile İşbirliği Kuruluşu ve proje yöneticisinin görüş ve
önerilerine yer verilmesi.
İran iş gezisine katılan heyete dönüşlerinin hemen ardından ziyaretlere gidildi. Anketler firma
yetkilileri tarafından dolduruldu ve iş gezi hakkında görüşler alındı.
Firmaların hepsi ikili iş görüşmeleri sonrası ilişkileri koparmayıp görüşmelere devam
ettiklerini ve önemli bir iş potansiyeli yakalayacaklarını ifade ettiler.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapılan sektörel ticaret heyeti iş gezisi ardından münferit
katılımların önünün açılacağını ve ilk defa ihracat yapmadıkları bir ülkeye gitmenin faydalı
olduğunu buna benzer ülkelere de iş gezilerinin yapılması gerektiğini belirttiler.
Ekonomi Bakanlığı’nın Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği ile yaptığımız organizasyonla,
tekstil sektörü olarak bugüne kadar görülmemiş bir pazar ziyaretinde bulunulması heyetteki
üyelerimizin ön yargı ve pazarla ilgili korkuları yenmesinde fayda sağladı.

EKLER: (Var ise)
- Sektörel Ticaret Heyeti Materyalleri
- Sektörel Ticaret Heyetine İlişkin Olarak Basında Çıkan Haberler
- Sektörel Ticaret Heyetinden Çekilen Fotoğraflar,

