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Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
karşı girişilen bu darbe girişi-
minin karşısında dimdik duran, 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak 

üzere, Gazi Meclisimize, Milletvekille-
rimize, siyasi partilerimize, medyaya her 
türlü ölümü göze alarak direnen güvenlik 
güçlerimize ve Yüce Türk halkımıza şük-
ranlarımızı sunuyoruz.

Bu darbe girişiminin, demokrasimize ol-
duğu kadar silahlı kuvvetlerimize yapılmış 
olan bir ihanettir. Bunu yapmaya çalışan-
larla, şerefli Türk askerleri asla birbiriyle 
karıştırılmamalıdır. TSK’nın onurlu 
mensuplarına ve Kahraman Türk Polisine, 
ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği) ola-
rak büyük minnet duyuyoruz. Bu menfur 
ve hain darbe girişiminde şehit olanlara 
Allahtan Rahmet, ailelerine ve ülkemize 
baş sağlığı dilerken, yaralılarımızın biran 
evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni 
ediyoruz. Bizler örme sanayicileri olarak, 
ülkemize karşı girişilen bu mesnetsiz dar-
be girişimine ve her türlü teröre karşı, şim-
diye kadar olduğu gibi, şimdiden sonrada 
devletimizin yanında olduğumuzun herkes 

tarafından bilinmesini istiyoruz. Ekono-
mik anlamda en zor koşullar altında olsa 
bile, üretimlerimizi ve ihracatımızı daha 
duyarlı bir şekilde gerçekleştirerek bu 
günlerin atlatılmasına katkıda bulunaca-
ğımızı da altını çizerek belirtmek isterim. 
Her türlü speklasyonlara karşı, sanayici 
olarak kendimizi hazırlamalı ve ülkemizin 
ekonomik anlamda da dik durması için 
elimizden geleni yapmalıyız.

Görünen odur ki, gelişen bir Türkiye nin, 
dostumuz olmayan bazı ülkeleri ne kadar 
rahatsız ettiğini de artık net olarak gör-
mekteyiz. Artık ekonomik anlamda dışa 
bağımlı olmayan ve üreten bir Türkiye 
olmanın zamanı gelmiştir. Ülkemizde ya-
şanan bu menfur saldırı karşısında, siyasi, 
sosyal ve ekonomik  anlamda, özlenen 
bir tablonun çıkması, el ele hep birlikte 
kardeşçe, dimdik durulması, bizim ne 
kadar güçlü bir ülke olduğumuzu da, bir 
kez daha dünyaya kanıtlamıştır. Her şeye 
rağmen en kötü şartlar altında bile, Türk  
ihracatçısı ve sanayicisi, 2016 yılı ilk 
çeyreğinde % 4.8 büyüme gerçekleştirmiş-
se ve hiçbir zaman karamsar olmamışsa 
böyle günlerde daha çok üretip ülkemize 
daha fazla katma değer kazandıracağına 
kesinlikle inanıyorum.

Artık sanayici, işadamı ve üreten top-
lumun bireyleri olarak, bu süreçte asla 
endişeye mahal vermeden, şer odaklarının 
orta oyunlarına ve dedikodularına  alet 
olmadan, yılmadan çalışarak hedeflerimize 
ulaşmalıyız, bizlerden beklenende zaten 
budur. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği 
gibi iş dünyasına bu konuda yapılacak 
olan müdahalenin bir cerrahi operasyon 
gibi çok dikkatli yapılması gerekir aksi 
takdirde sermayenin çekingen kalmasına 
neden olursak buda ülkemiz ve ekono-
mimiz adına sıkıntı yaratır. Güçlü bir 
Türkiye’nin sanayiye ihtiyacı vardır, üreti-
me ihtiyacı vardır, ihracata ihtiyacı vardır. 
İşte bizde bugünler için varız.

Ülkemizin Bölünmesi İçin Girişilen Her 
Türlü Terör Faaliyetlerini Lanetliyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini Yıkmaya kimsenin 
Gücü Yetmeyecektir. 

DARBELERE GEÇİT YOK!

Fikri Kurt
Örsad Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı

15 Temmuz 
akşamı ülkemizin 
bütünlüğüne ve milli 
beraberliğimize 
karşı yapılamaya 
çalışılan, darbe 
girişimini ÖRSAD 
olarak esefle 
kınıyoruz.
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Hepimizin yakinen şahit olduğu 
üzere ülkemiz ve milletimiz zor-
lu bir süreçten geçmiştir nitekim 
hala etkileri sürmektedir. 15 

Temmuz günü Türk halkı demokrasiye olan 
bağlılığını bir kez daha kanıtlamış ve adeta 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu tekrar 
yaşatmıştır. Bu zor günlerden sonra başta 
ABD ve AB olmak üzere dost bilinen dış 
güçlerle sürdürülen görüşmeler sonrasında 
Türk halkı sadece birlik ve beraberliğin 
önemini değil aynı zamanda tek gerçek 
dayanağın kendi halkı olduğunu bir kez 
daha anlamıştır. 

Şunu belirtmek isterim ki, bizler gibi sıklık-
la AB ithalat/ihracatı yapan her vatandaşı-
mızın yaşanan bir takım olayları göz önüne 
alarak bulundukları topluluklar aracılığıyla 
siyasi bir takım kararlardan duydukları ra-
hatsızlıkları dile getirmelerini temenni ede-
rim. Naçizane ben de bu yazımda şahsım ve 
yönetim kurulu üyesi olduğum derneğimiz 
adına bunu yapacağım.

Bilindiği üzere 15 Temmuzda yaşanan 
darbe girişimi TBMM’nin dahi bombalan-
masıyla birlikte sadece ülkemiz ve insanla-
rına değil, doğrudan demokrasiye karşı bir 
saldırı niteliği kazanmıştır. Bu bağlamda 
Türkiye’nin kendilerini müttefik veya yakın 

dost olarak addeden dış ülkelerden haklı bir 
destek beklentisi olmuştur. 

TÜİK verilerinde özellikle 2015 yılına göre 
2016 yılında Avrupa Birliği’ne yapılan 
ihracatın %13,8 artması ve başta Almanya 
olmak üzere ülkelerin artan ticari ilişkile-
ri göz önüne alındığında bu düşmanlığa 
gösterdikleri tepkinin yetersiz kaldığı 
aşikardır. Öte yandan Almanya ihracatının 
2016 yılında 1 milyar 228 milyonla ilk 
sırada yer alması ve Angela Merkel’in Al-
manya ve Türkiye’nin çok güçlü ilişkilere 
sahip olduğunu belirtmesine karşınErmeni 
Soykırımının onaylanması yine iki ülke 
arasındaki ipleri germiştir. Tüm bunların 
yanı sıra Avrupa Birliğinin vize prosedürleri 
ile ilgili kriterlerinin her geçen yıl bekle-
neni karşılamayıp adeta bir “oyalama” hali 
yaratması en çok da bizler gibi AB ithalat 
ihracatı yapan vatandaşlarımızı yıpratmak-
tadır. Bu olaylar göz önüne alındığında 
siyasi ilişkilerin uluslararası ticaretteki 
yansımaları kaçınılmaz bir gerçektir. Son 
yıllarda Türkiye’nin ithalatta uzak doğuya 
yönelimi de bunların yansımalarından biri 
olarak yorumlanabilir. 

Tekstil sektörüne yönelik bir örnek vermek 
gerekirse, piyasada gerek ihtiyaç gerek 
fiyat-kalite determinantları göz önüne alına-

rak yapılan tekstil makineleri alımında Çin, 
Japonya, Kore gibi uzak doğu firmalarına 
yöneliş artmaktadır. TÜİK 2016 yılı haziran 
ayıdış ticaret istatistiklerine göre Çin’in 2 
milyar 602 milyon dolarla ithalatta ilk sı-
rada yer alması da Türkiye’de bu yönelişin 
sadece tekstil sektöründe olmadığını açıkça 
göstermektedir.

Yaşanan tüm bu olaylar ışığında yurtdışı 
bağlantılı bizlerin, ticaret yaptığımız AB 
ülkelerin yetersiz duruşlarına olan tepkileri-
mizi koymamız çok ama çok önemlidir. 

Ticari ilişkilerimizi daha sağlam ve güçlü 
bir temele oturtabilmek adına siyasi bir 
takım endişelerimizi ve rahatsızlıklarımızı 
üyesi olduğumuz veya iş yaptığımız kuru-
luşlara bildirmekten çekinmemeliyiz. 

Fakat tüm bunların yanı sıraher şeyden önce 
biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
düşen; dil, din, etnik kültür farkı gözetmek-
sizin tek hakiki dayanağımızın sadece kendi 
halkımız olduğunu anlamak, kardeşliği ve 
birlikteliği demokrasi ışığında korumak 
ve olası bir paralel yapılanmaya asla ve 
asla müsaade etmemektir. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Son olarak Nazım Hikmet’in şu 
dizelerini unutmamamız dileğiyle… 

DAVET
Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar 
çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim....
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...
NAZIM HİKMET

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
BU OLAYLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA 
SİYASİ İLİŞKİLERİN ULUSLARARASI 
TİCARETTEKİ YANSIMALARI KAÇINILMAZ 
BİR GERÇEKTİR

Şinasi Parlak
ÖRSAD Y.K.Ü
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Darbe Girişimini Şiddetle Kınıyoruz.

Milli irademizin ve devletimizin bekası için, bu güzelim memleketimizi darbe ile bölme-
ye kalkışanlara asla izin vermeyeceğiz. Bu darbe girişimi karşısında halkımızı demokra-
siye sahip çıkmaya davet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, milletimizin 
onurunu sergileyen Gazi meclisimize, Demokrasiye sahip çıkan Milletvekillerimize, 
siyasi partilerimize, kahramanca direnen Türk polisine, ve içlerindeki darbecilere karşı 
çıkan T.SK. nın onurlu mensuplarına, ölümü hiçe sayarak meydanlara çıkan halkımıza, 
ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği) yönetim kurulu olarak minnet duyuyoruz.. 

Demokrasi Şehitlerimize Allahtan Rahmet, Milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralı-
larımıza acil şifalar dileriz.

Sektörümüz, ülkemizdeki istikrarın hız kesmeden sürdürülebilmesi için böyle günlerde, 
işadamı, sanayicisi ve çalışanı el ele vererek, ülke ekonomisine  destek olacağından kim-
senin şüphesi olmasın. Üretimlerimizi aynı hızla devam ettirerek, her türlü zorlukları geç-
mişte olduğu gibi bugün de kolayca atlacağımızdan bizler eminiz. İhracatımıza biraz daha 
fazla önem vererek, ülkemize katma değer sağlamak artık bizim için asli bir görevdir.

Her türlü zorlukları, birlik ve beraberlik içinde aşan Türkiye, bu zor günleride inanıyoruz 
ki, kolayca aşacaktır, kaldı ki hızlı bir şekilde toparlanarak işimize devam etmemiz bunun 
en güzel göstergesidir.

Her şeye rağmen, üreten güçlü bir Türkiye yolunda, iş adamı, sanayici ve çalışanıyla 
emin  ve kararlı adımlarla devam etmek artık kaçınılmaz bir görevdir.

Bir daha ülkemizi kaosa sokacak ve yıllarca geriye atacak her türlü darbe girişimlerine ve 
darbelere hayır diyoruz. 

ÖRSAD Genel Sekreterliğinden 
Basın Açıklaması

Aşağıda isimleri yer alan danışmanlarımız 
kendi alanlarında sundukları hizmetleri çe-
şitli oranlarda indirimler uygulamaktadırlar. 
Lütfen indirimlerden yararlanmak için lütfen 
ÖRSAD üyesi olduğunuzu belirtin ve indirim 
talep ediniz. 

Danışmanlarımızdan aldığınız hizmetlerden 
memnun kalmadığınızda ya da fiyatlarda 
özel indirim uygulanmadığı takdirde lütfen 
bize haber veriniz.

1- ÖRME TEKNİK DANIŞMANI
“NADİR MUSTAFA ALACA”
Tel: +90 216 372 82 58
GSM: 0533 727 84 66
- Desen çizimi, kumaş tasarımı
- Ar-Ge - Ür-Ge araştırma analizi
- İplik tansiyon kontrol ve ayarı
- May, Çelik, Mekik ayarı
- Kovan, platin tablası tamiri ve merkez ayarları
- Kumaş, iplik analizleri ve boya analizleri

2- MALİ DANIŞMAN
MURAT HOZMAN - EROL UZUN
Telefon : +90 212 546 48 93
Faks : +90 212 546 48 94  
GSM: 0549 546 48 90 (Murat bey)
E-Posta: info@alimdenetim.com
Web: www.alimdenetim.com

3- HUKUK DANIŞMANI
AVUKAT ESAD FATİH BAYAR
0542 544 60 44

4- GRAFİK TASARIM VE 
MATBAA DANIŞMANI
“VİTAMİN DİZAYN”
İNANÇ AKBULAK
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi 3NA25 
Topkapı - İstanbul
Tel: 0212 637 59 59 - 0212 544 73 73
www.vitamindizayn.com 
info@vitamindizayn.com
Firma, grafik tasarım, fotoğraf çekimi, 
katalog çalışmaları gibi alanlarda hizmet 
vermektedir. 

ÖRSAD 
DANIŞMANLARI

Recep Çaymaz
Örsad Genel Sekreteri

Genel Sekreter





15 Temmuz gecesi, ülkemizde yaşanan, 
,Fetö’ cü darbe kalkışmasına, Türkiye 
Cumhuriyeti, tüm unsurlarıyla karşı 
koyarak, bölünmez bütünlüğümüzün 

ne kadar önemli ve ne kadar değerli oldu-
ğunu, bir kez daha  net bir şekilde ortaya 
koymuştur.

Cumhurbaşkanımızdan, Gazi Meclisimize, 
Başbakanımızdan, muhalefet partisi liderle-
rimize, millet vekillerimizden, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize, Emniyet Teşkilatımızdan, 
S.T.K, larımıza, Medyamızdan,  ölümü göze 
alarak darbecilere karşı kahramanca karşı 
koyan halkımıza kadar herkes, görevlerini 
en iyi şekilde yerine getirmekle kalmamış, 
gereken yerlere ve dünyaya en güzel dersi, 
Gazi Mustafa Kemal’in ‘’Egemenlik Kayıt-
sız Şartsız Milletindir’’  sözüne yakışır bir 
şekilde vermiştir.

Artık 21.yüzyıl Türkiye sinde, bu tür girişim-
lere geçit verilmeyeceği, sanırım gösteri-
len tepki karşısında, çok net anlaşılmıştır. 
Bundan sonra, yapılması gereken şeyin, yine 
güçlü bir ekonomi, güçlü bir teknoloji ve 
güçlü bir sanayiye sahip olmaktan geçtiğini, 
bununda temelinde iyi bir eğitimin yattığını 
artık çok daha iyi anlamamız gerekir.

Milli birlik ve bütünlüğümüzün olmazsa 
olmazlarından olan, ileri teknolojiyle birlikte, 
güçlü bir sanayi ve eğitimin ne kadar önemli 
olduğunu, 15 Temmuz akşamı gördük ve 
yaşadık. Sürekli kendini yenileyen Dünyada 
ki olumlu veya olumsuz gelişmeler karşı-
sında, ülkemizin ne kadar etkilenebileceğini 
önceden fark etmek için, kendi sanayimizi ve 
üretimimizi daha da güçlendirmek zorunda-
yız.

Yaşanan bu olumsuz gelişme karsında çok 
çabuk toparlanan ülkemiz, ekonomik ve 
sosyal anlamda, sanırım artık daha sağlam 
adımlar atacaktır. Bu toprak üstünde yaşayan 
herkes için, TÜRKİYE Cumhuriyeti önemli 
olmalıdır.

Sanayicimizden, iş adamlarımıza kadar, artık 
ülkemiz için istikrar ve istihdam kaçınıl-
mazdır. Kendi sanayisini üreten bir Türkiye 
‘nin, yeni dünya düzeni içinde ne kadar etkili 
olacağı son derece   önemli olmakla beraber, 
gözden kaçırılması da artık zordur.

Bunun için Eğitim, Sanayileşme ve Bilişim 
Teknolojileri artık gelişen Türkiye ye, yakışır 
şekilde kullanılmalı ve ülkemizin dünyada 
hak ettiği yere gelmesi içinde herkes üzerine 
düşen görevi en iyi şekilde yapmalıdır.

Bu arada, Türkiye’de istihdam ve istikrar 
sağlayan sektörler arasında, en fazla katma 
değere sahip olan branşlardan biri olan 
tekstil sektörü’ de asla unutulmamalıdır. 
TUİK(Türkiye İstatistik Kurumu) 2015 
verilerine baktığımızda, Türkiye’de istihdam 
edilen 26 milyon 620 bin kişiden, 497bin 
611’ini hazır giyim,485 bin 630 unu ise teks-
til sektörü oluşturmaktadır. Ülke kalkınmasın 
da bu kadar önemli yer alan bir sektörde, 
üretimden, ihracata ve ithalata kadar kendisi-
ne ait her alanda sağladığı katma değer kar-
şısında, devletin  desteğini, biraz daha fazla 
hissettirmesi , yukarıda belirttiğim, TUİK’ 
in  verdiği rakamlardan da anlaşılacağı gibi, 
istihdam ve istikrara açısından  faydası kat 
kat artacaktır.

GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMAK İÇİN 
ÜRETMELİYİZ.

Teröre ve teröristlere karşı mücadelede 
yaşamlarını kaybeden, tüm Şehitlerimize 
Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
dilerim. 
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Türk ekonomisinin 
lokomotifi olan 
KOBİ’lerin ödeme 
sorunları yaşadığı 
bir dönemde 
gündeme gelen 
vergi affının “can 
simidi” olduğunu 
belirten Kadooğlu,  
vergisini düzenli 
ödeyen KOBİ’ler 
için de “adaletli bir 
vergi sistemi”nin 
uygulanması 
gerektiğini 
vurguladı.

Kamuoyunda vergi affı olarak 
bilinen 22.07.2016 tarih 1310 
sıra sayılı “Kamu Alacaklarının 
Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı” ile vergi borçlarına 
yapılandırma getirilmesini memnuniyetle 
karşıladıklarını belirten TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğ-
lu, özellikle ülke ekonomisinin bel kemiği 
olan KOBİ’lerin, getirilecek düzenleme ile 
rahat nefes alacaklarını söyleyerek, adil her 
düzenlemeyi konfederasyon olarak destek-
lerini açıkladı. Özellikle dünyada yaşanan 
krizin gelişmekte olan ülkelere yansıma-
sının ağır sonuçlar doğurabildiğine işaret 
eden Kadooğlu, işletmelerin kriz dönemle-
rinde finansal açıdan sıkıntı yaşadıklarına 
dikkat çekerek şunları ifade etti: 

“Piyasalarda işler durgunlaştığında, bundan 
en fazla finansal yapıları kırılgan, karlı-
lık marjları düşük, riskleri yüksek olan 
KOBİ’ler olumsuz etkileniyor. Geçtiğimiz 
dönemde, gerek düşen büyüme, gerekse 
TL’nin değerinde görülen dalgalanma, küre-
sel terör ve ekonomik krizin etkilerinin de-
vam etmesi birçok KOBİ’nin mali yüküm-
lülüklerini yerine getirmesini zorlaştırdı. 
Hiçbir şekilde kendisinden kaynaklanmayan 
nedenlerden dolayı finansman sıkıntısına 
düşmüş, son dönemde yaşanan ve bizim dı-
şımızda gelişen olumsuz atmosfer nedeniyle 
siparişleri iptal edilmiş, TL’nin değerindeki 
aşırı oynaklık nedeniyle zarar yazmış KO-
Bİ’lerimiz var. Bu nedenle bugün gündemde 
olan vergi affının birçok KOBİ için bir can 
simidi olacağı açıktır” dedi. 

Vergi ödemelerini zamanında yapamayan 
KOBİ’lerin üzerine eklenen cezalar ile 
borçlarını ödeyemez duruma geldiğini ha-
tırlatan Kadooğlu, aftan yaklaşık 5 milyon 
vatandaşımızın yararlanacak olmasının 
KOBİ’ler kadar kısa vadede ekonomimiz 
içinde bir can simidi olduğunu ifade etti. 
Vergisini zamanında ödeyemeyen işletme-
ler için olumlu bir adım olarak gündeme 
gelen vergi affının, öte yandan vergisini za-
manında ödeyen KOBİ’ler için bir haksızlı-
ğa dönüşmemesi gerektiğini de vurgulayan 
Kadooğlu, konfederasyon olarak önerilerini 

de şöyle aktardı: “Vergi affı genel olarak 
pozitif bir ortam yaratacaktır. Bundan 
kuşku duymuyoruz.  Bu nedenle vergisini 
zamanında ödeyememiş işletmeler için 
olumlu olan bu vergi affı,  öte yandan, 
vergisini zamanında ödemiş KOBİ’ler için 
ise büyük bir haksızlık anlamına geliyor. 
Vergisini belki de kredi kullanarak ödeyen, 
bu konuda hassasiyet sergileyen işletmele-
re haksızlık yapılmaması adına önerimiz, 
SGK prim ödemelerinde uygulanan yöntem 
olacaktır. SGK primlerini zamanında 
ödeyen işletmelerin kullandığı indirim 
avantajı, vergi kalemlerinin tamamında 
uygulanabilir.”

“ADALETLİ BİR VERGİ SİSTEMİ 
GETİRİLMELİDİR”

Sadece vergi affı ile adaletli bir sistem inşa 
etmenin mümkün olmayacağını vurgulayan 
Kadooğlu, TÜRKONFED olarak vergi öde-
memenin değil, vergiyi zamanında ödeme-
nin ödüllendirilmesi gerektiğini savunduk-
larının altını çizdi. 24 bin 100 iş insanı ve 
40 bini aşkın şirketi temsil eden bir iş dün-
yası örgütü olduklarını belirten Kadooğlu, 
kurumlar vergisini düzenli ödeyen firmalara 
vergi indirimi sağlanmasının da adaletli bir 
yaklaşım olacağını sözlerine ekledi. Beş yıl 
boyunca düzenli olarak vergisini ödeyen 
kurumların, beşinci yıldan itibaren kurum-
lar vergisinin yüzde 18 indirilmesi önerisini 
dile getiren Kadooğlu, “Özendirici bir 
sistemin yerleştirilmesi, KOBİ’lere yönelik 
vergilerde avantajlar sağlanması gerekmek-
tedir. Beş yıl düzenli vergi ödeyen kurum-
lara beşinci yıldan itibaren kurumlar vergisi 
yüzde 18 olarak uygulanabilir. Bu oran 
takip eden her iki yıl da yüzde 1 azaltılarak 
maksimum yüzde 15’e indirilebilir. Firma-
nın herhangi bir yılda zarar beyan etmesi 
veya herhangi bir vergi kaybı cezası yemesi 
durumunda kazandığı indirim hakları kal-
dırılabilir. KOBİ’lerin halka açılmalarının 
önündeki engellerden biri kayıt dışı çalışma 
ortamıdır. Daha fazla sayıda KOBİ’nin 
halka açılması için ilk 10 yıl kurumlar 
vergisi indirimi sağlanması doğru olacaktır. 
Bu sayede kayıt dışı kalmak yerine, halka 
açılma tercih edilebilir” dedi. 

Haber
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TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU: 

“VERGİ AFFI KOBİ’LER İÇİN 
CAN SİMİDİ OLABİLİR”
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15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nden bir grup darbe yanlısı 
subay kendi iradelerini halkımıza si-
lahlı bir darbe yoluyla kabul ettirmek 

istemiştir. Türk halkının, siyasi liderlerin, 
ülkenin tüm kurumlarının, toplumun tüm 
kesimlerinin, harekete geçmesi sayesinde, 
bu girişim başarısız olmuştur. Tüm kesimler, 
anayasal düzenin ve kurumlarının ihlaline 
itirazlarını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine, 
temel hak ve özgürlüklere ve insan haklarına 
olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi 
partilerin bu müdahaleye karşı ortak tutumu, 
toplumun tüm kesimlerinde yankı bulmuş-
tur. Toplum içindeki farklılıklara rağmen, 
barışcıl ve demokratik koşullarda uzlaşının 
mümkün olduğunu gördük.

Demokrasiye müdahaleler ancak demokra-
tik standartları daha da yükselterek ve huku-
kun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir. 
Türkiye 2005 yılında AB ile üyelik müza-
kerelerini başlatarak, bu yolda ilerlemek-
te olduğunu gerçek anlamda göstermiştir. 
AB’nin demokratik standartları ve üyelik 
süreci, Türkiye’nin güçlü demokrasisinin ve 
küresel rekabetçiliğinin en etkin kaynakla-
rından biri olmuştur.

Bugün Türkiye dünyanın en büyük 18. eko-
nomisidir ve küresel piyasalara tam enteg-
redir.. Avrupa’nın ötesinde, Türkiye ekono-
mik, siyasal ve kurumsal olarak transatlantik 
topluluğunun vazgeçilmez bir üyesidir.

Küresel ekonomik krizin yarattığı belirsiz-
liklere ve artan jeopolitik risklere rağmen, 
Türk ekonomisi büyük bir dayanıklılık 
sergilemiştir. 3 milyon sığınmacıya ev sa-
hipliği yapan Türkiye, genç, dinamik bir 
nüfus yapısıyla nispeten yüksek ve istikrar-
lı bir büyümeyi sürdürmüştür. Mali disipli-
nin ve bankacılık sektörünün güçlü olması, 
Türkiye’nin ekonomik istikrarının temel 
unsurları olmuştur ve olmaya devam etmek-
tedir. Piyasa ekonomisi kural ve kurumları, 
rekabetçi Türk ekonomisinin temel yapı taş-
ları olmayı sürdürecektir.

Türkiye, demokrasiye olan bağlılığını 
ülke çapında açıkça ispatlamıştır. Bizler, 
Türkiye’nin demokrasisinin dayanıklılığı-
nı ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını 
göstermeye devam edeceğinden eminiz. TÜ-
SİAD bu evrensel ilkelerin ve hedeflerin sa-
mimi bir destekçisidir ve destekçisi olmaya 
devam edecektir. 

Haber
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 TÜRKİYE’DE 
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İHRACATÇILARDAN DARBEYE 
KARŞI DİK DURUŞ 65 BİN 
İHRACATÇININ BAĞLI OLDUĞU 
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 
(TİM), 15 TEMMUZ’DA ALKIŞILAN 
DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI, 
İHRACATÇI BİRLİKLERİ OLARAK, 
YAYINLADIKLARI BİLDİRİ İLE 
ORTAK TAVIR SERGİLEDİ



TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda, darbe 
adı altında kalkışılan bu girişim, 

Cumhuriyet tarihinin en büyük ihaneti 
olarak nitelendirildi. 

Başkan Mehmet Büyükekşi tarafından 
okunan bildiride şu ifadelere yer verildi. 
‘‘Hayatlarını kaybeden demokrasi şehitle-
rine Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar di-
liyoruz, Halkımızı demokrasiye davet eden 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisi-
mize ve Milletvekillerimize, şükranlarımızı 
sunuyoruz. Mecliste gurubu bulunan bütün 
siyasi partilerimize, ortaya koydukları 
tutumdan ötürü teşekkür ediyoruz, Bu darbe 
girişimi, aynı zamanda TSK yapılmış olan 
bir ihanettir, bunları yapanlarla Türk askeri 
birbirine asla karıştırılmamalıdır, TSK nın 
onurlu mensuplarına ve kahraman polisimi-
ze büyük minnet duyuyoruz.

Biz 65.000 ihracatçı olarak her şeye 14 
Temmuzda kaldığımız yerden milim 
sapmadan; ama daha fazla gayretle devam 
ediyoruz.

Hükümetimiz, Merkez Bankası ve ilgili 
kuruluşlar tarafından, finansal kaynakları 
sağlamaya yönelik bütün tedbirler alınmış-
tır. “Milletimizin sağladığı birlik ve bera-
berlik kendisini ekonomide de, ihracatta da 
gösterecektir.

İhracatçılarımız yurtdışındaki alıcıları-
na siparişlerini hiçbir şey olmamış gibi 
zamanında teslim edecektir. Geçen haftaya 
göre ihracatımız ilk 3 günde %33 artış 
göstermiştir. Önümüzdeki dönemde yine en 
önemli ticaret partnerimiz olan AB ile ikili 
siyasi ve ticari ilişkilerimizin aynı şekilde 
devam edecektir” dedi.

Alınan 3 aylık OHAL (olağan üstü hal) 
kararına da değinen Büyük ekşi, böyle bir 
kararın, Türkiye Cumhuriyeti’nde istikra-
rın ve güvenliğin hızlı bir şekilde yeniden 
tesis edilmesi adına alındığını ifade etti. 
Büyükekşi, benzer bir kararın Fransa’da 

uygulandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı 
Birlikleri 7 Maddeden Oluşan Yol Haritası

“1. 16 Temmuz’da Panama ve 
Guatemala’ya ticaret heyetimizi gönderil-
miştir. Yakın zamanda açmayı planladığı-
mız Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili çalış-
malara ara vermeden devam edilecektir.

2. Dün İhracatçı Birliklerimiz aracılığıyla 
65 bin ihracatçımıza örnek bir mektup gön-
derilmiştir. İhracatçılarımız bu mektupları 
yurtdışındaki alıcılarına iletmeye başlamış-
tır. Bu mektupta, Türkiye ekonomisinin tüm 
kurumlarıyla her zamanki gibi hatta daha 
etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiği, 
ekonomimizde hiçbir şeyin 14 Temmuz’dan 
farklı olmadığı vurgulanmıştır.

3. Türkiye’deki tüm yabancı misyon şefleri-
ne de durumu anlatan bir mektup hazırlan-
mıştır. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin 
ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bu 
mektuplar, bu hafta içinde herkese ulaştırı-
lacaktır.

4. Duruşumuzu dünyadaki iş çevrelerine 
duyurabilmek için yurtdışındaki muhatap 

STK’lara da aynı şekilde bir mektup hazır-
lanmıştır.

5. Tüm dünyaya ulaşan yabancı yazılı ve 
görsel medya kuruluşlarına da yine bu hafta 
içerisinde birer mektup bugün gönderilmiş-
tir.

6. TİM’in yabancı yayını olarak 6 yıldır 
her ay yayınlanarak yüzbinlerce kişiye 
ulaşan Turkish Perspective dergisi, özel bir 
sayı yayınlayarak sesimizi tüm dünyaya 
duyuracaktır.

7. Yakın zamanda ülkemizdeki bütün Büyü-
kelçileri davet edeceğimiz bir organizasyo-
nun hazırlıklarına da başlanmıştır.” 

Haber
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), 400 bin 
üye firmaya hitap ettiği mektupla 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişiminin püskürtülmesinin 

ardından ‘milli birlik’ ve ‘ülke için üretim’ 
çağrısı yaptı.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar imzalı mek-
tupta “Olağanüstü günlerde, olağanüstü 
çalışacağız” başlığı kullanıldı. Yazıda, “Biz 
işimizin başında, devletimizin, aziz milleti-
mizin ve siz değerli üyelerimizin yanında-
yız. Siz daha çok ürettikçe, yeni iş kapıları 
açtıkça bu milletin sırtı hiçbir zaman yere 
gelmeyecektir” denildi.

Mesaj İTO’nun resmi yayın organları 
ito.org.tr, itohaber.com ve sosyal medya 
hesapları aracılığıyla üyelere iletildi. Ayrıca 
haftalık İstanbul Ticaret Gazetesi ile de 
üyelere ulaştırılacak.

İTO’nun mektubu şöyle:

“Değerli Üyemiz,

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış 
FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen 
darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dirayeti, Sayın Başbakanımızın ilk dakika-
dan itibaren gösterdiği kararlılık, demokra-
siye inanan Bakanlarımız, emniyet güçle-
rimiz, terörist girişimi desteklemeyen TSK 
mensupları, cesur siyasetçilerimiz, canını 
siper eden gazetecilerimiz, eşini, sevdiğini, 
yeni doğan çocuğunu evde bırakıp alçak 
girişime tepki veren kahraman halkımızın 
topyekun birlik olması ve sağduyusu saye-
sinde püskürtülmüştür.

Son 14 yıldır güçlenen ekonomisi 
ile dünyada yıldızı parlayan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilerleyişi, bu hain girişimle 
durdurulmak istense bile, aziz milletimiz 
bu girişimin karşısında sağlam bir şekilde 

durmuştur.

Demokrasimize yapılan bu terörist girişi-
me karşı atılması gereken adımlar da, yine 
devletimiz tarafından olağanüstü bir hızla 
ele alınmıştır. Bu süre zarfında, devletin 
içine yuvalanmış ihanet şebekesi hukuk 
çerçevesinde gereken cezaya çarptırılacak 
ve devletimiz bu terör örgütü üyelerinden 
kurtulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti bu hainlere pabuç 
bırakmayacak kadar geleneklerine bağlı ve 
köklü geçmişi olan modern bir ülkedir. Bu 
noktada gerek demokrasimizin ve gerekse 
ekonomimizin bu süreçten güçlenerek çıka-
cağından hiç bir şüphem yoktur.

Bizler, fırtınalara alışık bir milletin efradı 
olmakla gurur duyuyoruz. O nedenle her 
türlü zorluğun üstesinden gelme becerisine 
sahip özel sektörümüzün, söz konusu süreci 
daha da güçlenerek geride bırakacağına 
yürekten inanıyorum.

Değerli Üyemiz,

400 bine yakın üyemizin gücü ve 134 
yılık geleneğiyle İstanbul Ticaret Odası, 
Türkiye’nin sağlam yarınları için bir temi-
nattır.

Oda ailesi olarak; dün olduğu gibi, ekono-
mimizi ileriye taşıyacak ve üyelerimizin 
gücünü artıracak çalışmalara hız kesmeden 
devam ediyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı faaliyet-
lerimizle iş dünyasının taleplerine çözümler 

üretiyoruz.

Bizlere düşen görev devletimizin yanında 
yer almak ve olağanüstü durumlarda olağa-
nüstü çalışmaktır.

Milletin oylarıyla göreve gelen Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve milli iradenin tecellisi 
olan hükümetimizle bir olarak her türlü 
sıkıntının üstesinden geleceğiz.

Biz işimizin başında, devletimizin, aziz 
milletimizin ve siz değerli üyelerimizin 
yanındayız.

Dirayeti, gayreti ve azmi elden bırakmayan 
her bir üyemiz, bu ülkenin yarınlarına olan 
yüksek inancımızı artırmaktadır.

Siz daha çok ürettikçe, yeni iş kapıları 
açtıkça bu milletin sırtı hiçbir zaman yere 
gelmeyecektir.

Şunu çok iyi biliyorum ki; sizler güçlüyse-
niz, Türkiye de güçlüdür.

Yolunuz açık, işleriniz bereketli, gayretiniz 
daim olsun.

Saygılarımla,
İbrahim ÇAĞLAR
İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı”
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İTO’DAN 400 BİN ÜYESİNE 
MEKTUP: “OLAĞANÜSTÜ 
GÜNLERDE, OLAĞANÜSTÜ 
ÇALIŞACAĞIZ”
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TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, 
Ekim 2015 TARİH: 01.12.2015 
Ekim ayında İhracat %3,1 arttı, 
ithalat %11,9 azaldı Türkiye 

İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 
yılı Ekim ayında, 2014 yılının aynı ayına 
göre %3,1 artarak 13 milyar 290 milyon 
dolar, ithalat %11,9 azalarak 16 milyar 911 
milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2014 Ekim ayında 
%67,2 iken, 2015 Ekim ayında %78,6’ya 
yükseldi. Tekstil ve Hazır Giyim sektörü 
ihracatı En fazla ihracat yapan 20 fasıl 
incelendiğinde bu fasılların 5’inin (62, 57, 
63, 52, 54) Tekstil ve Hazır Giyim sektö-
rüne ait olduğu göze çarpmaktadır. Bu 5 
fasılın toplam ihracatı 1 milyar 210 milyon 
dolar olup, Kasım ayında gerçekleşen tüm 
ihracatın içinde %9’luk bir paya sahiptir. 
Bu 5 fasılın ihracatı geçen senenin aynı 
ayına göre azalım ve artım göstermiştir. En 
fazla ithalat yapan 20 fasıl incelendiğinde 
bu fasılların 3’ü (62,55, 52) Tekstil ve Hazır 
Giyim sektörüne aittir. Bu fasılın toplam 
ithalatı 522 milyon dolar olup, Kasım ayın-
da gerçekleşen tüm ithalatın yalnız %3’ünü 
oluşturmaktadır. En fazla ihracat yapan ilk 

iki fasıl En fazla ihracat yapan ilk üç fasıl 
ele alındığında; ilk sırada fasıl no 87 olan 
“Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisik-
letler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı” bulun-
makta olup, bu fasılın Kasım ayı ihracatı 
1 milyar 669 milyon dolar, ithalatı ise 1 
milyar 548 milyon dolardır. Bu fasılın ih-
racatı geçen senenin aynı ayına göre %18,2 
artmıştır. En fazla ihracat yapan ikinci fasıl 
84 numaralı “Kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bun-
ların aksam ve parçaları”dır. Otomotiv ana 
sanayiini oluşturan bu fasılın Kasım ayı ih-
racatı 1 milyar 101 milyon dolar, ithalatı ise 
2 milyar 221 milyon dolardır. Bu rakamlar 
göz önüne alındığında Otomotiv Ana Sa-
nayinin Kasım ayında 1 milyar 119 milyon 
dolar dış ticaret açığı vermiştir. Bu fasılın 
ihracatı geçen senenin aynı ayına göre %1,7 
artmıştır. Avrupa Birliği’ne ihracat %10,7 
arttı Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki 
payı 2014 Ekim ayında %44,1 iken, 2015 
Ekim ayında %47,3 oldu. AB’ye yapılan 
ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %10,7 
artarak 6 milyar 288 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke 
Almanya oldu Almanya’ya yapılan ihracat 
2015 yılı Ekim ayında 1 milyar 320 milyon 

dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere 
(986 milyon dolar), Irak (870 milyon dolar) 
ve İtalya (707 milyon dolar) takip etti. 
İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin’den yapılan 
ithalat, 2015 yılı Ekim ayında 2 milyar 270 
milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Al-
manya (1 milyar 820 milyon dolar), Rusya 
(1 milyar 517 milyon dolar) ve İtalya (925 
milyon dolar) izledi. 

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi 
ihracatı içindeki payı %4,1 oldu Teknoloji 
yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC 
Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sa-
nayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında 
ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin 
toplam ihracattaki payı %92,9’dur. Yüksek 
teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı %4,1, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise %31,9’dur. 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi 
ithalatı içindeki payı %16,2 oldu İmalat 
sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
%82,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
2015 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı %16,2, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise %45,6’dir.

KAYNAK: İTKİB GENEL SEKRETRLİĞİ

Haber

26ÖRME DÜNYASI Temmuz - Ağustos 2016

TUİK DIŞ TİCARET 
İSTATİSTİKLERİ



KNITTING  MACHINERY

S
R

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI 

TRANSFER RIBANA JAKAR MAKİNESİ

�r��  �e�s Ma�.       GİYİMKENT A:3 Blok      7. Sk. No:49       34235       Esenler - İSTANBUL
Tel:+90-212-4383377 Fax:+90-212-4382250  www.re�asl��.�o�.�r e-�a�l:re�asl�����a�l.�o� 



Müstakil Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği Genel 
Başkanı Nail Olpak, 
Türkiye ve İsrail 
arasında imzalanan 
anlaşma ve Rusya 
ile ilişkilerde 
yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdiği 
yazılı bir açıklama 
yaptı.

27 Haziran ülkemizin dış politikası 
açısından son derece önemli iki 
önemli gelişmeye sahne olmuştur. 
İsrail’le imzalanan anlaşma ve 

Rusya’ya gönderilen mektupla, dış politi-
kamızda atılan önemli adımları, uluslararası 
sahada küresel ağlar ören bir işadamları 
derneği olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu gelişmelerden Türkiye dış politikasında, 
ülke menfaatlerinden taviz verilmeden, 
yeni bir dönemin başladığının işaretlerini 
alıyoruz. Zorlu bir coğrafyada devraldığı 
tarihsel mirasın gereğini yerine getirmeye 
çalışan Türkiye’nin, Başbakan Sayın Binali 
Yıldırım’ın da değindiği üzere, dış politika-
sında ‘Dostlarını artırmaya ve düşmanlarını 
azaltmaya’ ihtiyacı vardır. 

 İSRAİL İLE BEKLENEN 
ANLAŞMA İMZALANDI

İsrail ile 2013 yılından bu yana sürdürülen 
görüşmelerden sonra bölgenin iki önemli 
ülkesi arasında imzalanan anlaşma, enerji 
projeleri dahil olmak üzere, ekonomik 

ilişkilerin gelişiminin de önünü açacaktır. 
Bu anlaşmanın İsrail’in tarihinde ilk defa 
bir devletten özür dilemesinin yanısıra bir 
başka önemli yanı, İsrail’in Türkiye’nin 
Gazze’deki insani duruma müdahalesini 
kabul etmesi ve Mavi Marmara şehitlerinin 
ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmesi-
dir. Bu çerçevede, Türkiye’nin Gazze’de 
yapacağı konutlar, dostluk hastanesi, elekt-
rik ve su projeleri ile Cenin Sanayi Bölgesi 
gibi projeler, Filistin halkının geleceği için 
hayati önem taşımaktadır.”

RUSYA İLE YENİDEN 
BAŞLANGICIN İŞARETLERİ 

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya gönderdiği 
mektupla Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni 
bir sayfanın açılacağına inandığını belirten 
Olpak, sözlerine şöyle devam etti:

“Rusya ile ticari ilişkilerimizin boyutu ve 
tarihi, Türkiye kadar Rusya için de son 
derece önem arz etmektedir. Her iki ülkenin 
iş adamlarının karşılıklı olarak Türkiye ve 

Rusya’daki ticari ve yatırım ilişkileri göz 
ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Yaşanan 
talihsiz uçak krizi, bu ilişkileri maalesef 
olumsuz etkilemiştir. MÜSİAD olarak, 
Rusya’yla ilişkilerimizin orta vadede çözü-
me kavuşacağı konusundaki öngörümüzü 
krizin başlarında dile getirmiştik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkan’ı Sayın 
Putin’e gönderdiği mektupla, uçak krizin-
den bu yana sorunlu seyreden Türkiye-Rus-
ya ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılacağını 
ümit ediyor ve gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 6 ay 
içinde yaşananlarla ilgili olumlu açıkla-
maları ve Perşembe günü yapılacak olan 
telefon görüşmesi son derece önemlidir. İş 
dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’mız 
ve Sayın Başbakan’ımızın yaklaşımlarıyla, 
Türkiye-Rusya ilişkilerinde yakın zamanda 
karşılıklı bir uzlaşıya varılması yönünde 
yaşanan gelişmeleri olumlu buluyor, ülke-
mizin uluslararası menfaatlerini gözeterek, 
hızlı ve yeni adımların atılmasını bekliyor 
ve destekliyoruz.” 
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Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu (TİSK) tarafından 
hazırlanan Temmuz 2016 Eko-
nomi Bülteni’nde, 15 Temmuz 

2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından 
güven verici önlemlerin öncelik taşıdığına 
dikkat çekildi. TİSK, “15 Temmuz 2016 
tarihindeki darbe girişiminin hızla önlen-
mesi, demokrasinin vazgeçilmezliğinin 
Türk halkı tarafından kanıtlanması, iktidar 
ve muhalefet partileri arasındaki diyaloğun 
iyileşmesi ve devlet yapısının, güvenliği 
artırmak amacıyla yeniden düzenlenmeye 
başlanması, yerli ve yabancı yatırımcıların 
Türkiye ekonomisinin geleceğine yöne-
lik güven duygusunu olumlu etkileyecek 
bir süreç yaratıyor. Küresel yatırımcılarla 
Hükümetimizin temasa geçerek güvence 
vermesi isabetli oldu. Finansal piyasalardan 
önemli bir sermaye çıkışı yaşanmadı, çıkan 
da geri dönmeye başladı” açıklamasında 
bulundu.

TİSK yayınladığı Bültende, siyaseten 
demokrasinin vazgeçilmezliği konusunda 
Türk halkının büyük bir başarı yakaladığı-
nı, ekonomik alanda da başarı için siyasi 
partiler arasında sağlanan nispi uyumun 
sürdürülmesi, ekonomik güveni artırıcı 
tedbirlerin pekiştirilmesi ve mali istikrardan 
taviz verilmemesi uyarısı yaptı.

MERKEZ BANKASI ZAMANINDA 
VE DOĞRU MÜDAHALE ETTİ

Darbe girişiminin yabancı yatırımcı nez-
dinde politik riskin yükselmesine neden 
olduğuna değinen TİSK, “Uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarından biri hemen 
Türkiye’nin kredi notunu düşürmüş, 
ancak Hükümetimizin girişimleri ile diğer 
kuruluşlar daha temkinli pozisyon almaya 
başlamıştır.” açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası’nın yaşananlar karşısında 
doğru ve zamanında adımlar attığını kay-
deden TİSK, Merkez Bankası’nın finansal 
sistemde ortaya çıkabilecek muhtemel 
likidite sıkışmasına karşı piyasalara limitsiz 
likidite sağlayacağı taahhüdünde bulunarak 
olumsuz spekülatif atakları daha baştan 
kestiği yorumunda bulundu.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELİŞE 
GEÇTİ

2016 Mayıs ayında Mevsim ve Takvim 
Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi’nin 
iki aydan sonra tekrar yükselişe geçtiği 
belirtilen Bültende, aylık bazda Mart ayında 
yüzde 0,4; Nisan ayında yüzde 1,1 düşen 
sanayi üretiminin Mayıs ayında yüzde 1,6 
arttığına dikkat çekildi.

Mayıs ayında Takvim Etkisinden Arındırıl-
mış Sanayi Üretimi de yıllık bazda yüzde 
5,6 oranında yükseldi. Sanayi Ciro Endeksi 
üretim endeksine paralel bir seyir izledi. 
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış 
Sanayi Ciro Endeksi mayıs ayında yüzde 
2,4 oranında yükselirken, Takvim Etkisin-
den Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi yıllık 
bazda yüzde 8,7 arttı. 

İHRACAT ARTIŞI HAZİRANDA 
DA DEVAM ETTİ

Bültende kaydedilen verilere göre 2016 yılı 
Mayıs ayında başlayan ihracat artışı Hazi-
ran ayında da devam etti ve ihracat yüzde 
8,1 oranında artış gösterdi. 

Haziran ayındaki bu yükselişe rağmen 
Ocak-Haziran döneminde ihracat, geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 2,4 oranında 
azaldı. Haziran ayında ithalat da yüzde 7 
oranında yükseldi. Ocak-Haziran döne-
minde ithalattaki azalış oranı ise yüzde 6,7 
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TİSK TEMMUZ AYI EKONOMİ BÜLTENİ’NDE 
DARBE GİRİŞİMİ VE SONRASINI DEĞERLENDİRDİ: 

“VAZGEÇİLMEZLERİMİZ: 
SİYASETEN DEMOKRASİ, 
İKTİSADEN MALİ İSTİKRAR!”

TİSK yayınladığı 
Bültende, siyaseten
demokrasinin 
vazgeçilmezliği 
konusunda
Türk halkının 
büyük bir başarı 
yakaladığını,
ekonomik alanda da 
başarı için siyasi
partiler arasında 
sağlanan nispi 
uyumun
sürdürülmesi, 
ekonomik güveni 
artırıcı
tedbirlerin 
pekiştirilmesi ve 
mali istikrardan
taviz verilmemesi 
uyarısı yaptı.



oldu. Sonuçta, ilk altı ayda dış ticaret açığı 
yüzde 16 oranında küçüldü.

CARİ AÇIK GERİLESE DE RİSK 
SÜRÜYOR

TİSK, 2016 yılında cari açığın GSYH’ya 
oranının yüzde 5’in altına gerilemiş ol-
makla birlikte bu alandaki riskin sürdüğü 
uyarısında bulundu. 

Hem cari açığın düzeyi, hem de cari açığın 
finansman kaynakları açısından sorunlar ol-
duğuna değinen TİSK, Temmuz Bülteninde 
“Cari açığın düşmesinde petrol fiyatlarında-
ki düşüş ve altın ticareti belirleyici olurken, 
cari açığın finansmanında spekülatif para 
akımı ve net hata noksan kalemi belirleyici. 
Bu olgular Türkiye’nin dış dengesini riskli 
hale getiriyor” yorumunu yaptı.

TİSK Bülteninde, cari işlemler açığının 
2015 yılının Mayıs ayına göre yarı yarıya 
azaldığına ve 2 milyar 863 milyon dolara 
gerilediğine değindi. Yıllık cari açığın da 
27 milyar 249 milyon düzeyinde gerçekleş-
tiği belirtilen Bültende, cari açıktaki düşüş-
te dış ticaret açığının azalışının önemli rol 
oynadığı ifade edildi. 

Cari açığın daha fazla düşmesini engelleyen 
unsurun ise hizmetler dengesi içinde seya-
hat gelirlerindeki azalma olduğu belirtilerek 
şu bilgiler verildi: “Mayıs ayında seyahat 
gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 559 milyon dolar azalarak 1 milyar 

222 milyon dolara düşmüştür. 

Parasal olmayan altın kalemi 2015 yılı 
Mayıs ayında 109 milyon dolar net ithalat 
şeklinde gerçekleşirken, 2016 yılında 505 
milyon dolar net ihracata dönüşmüştür. Net 
doğrudan yabancı yatırım girişi 2015 yılının 
Mayıs ayına göre 344 milyon dolar azalarak 
587 milyon dolara gerilemiştir. 

Türkiye 2016 yılında cari açık finansma-
nını büyük ölçüde kısa vadeli sermaye 
hareketleri ile yapmak zorunda kalmıştır. 
Nitekim mayıs ayında portföy yatırımların-
dan net giriş  947 milyon dolar, ocak-mayıs 
döneminde de 7 milyar 329 milyon doları 
bulmuştur. 

Bu dönemde cari açığın bir başka finans-
man kaynağı ise net hata noksan olmuştur. 
Bu kalemden ülkeye haziran ayında 1 
milyar 855 milyon dolar, ocak-haziran 
döneminde ise 2 milyar 622 milyon dolar 
girmiştir. 

Bu girişlere bağlı olarak mayıs ayında 
TCMB’nin döviz rezervi  2 milyar 257 
milyon dolar, ocak-haziran döneminde ise 4 
milyar 781 milyon dolar artmıştır”

MALİ İSTİKRAR KORUNMALI

Türkiye’nin mevcut birçok kırılganlıklara 
rağmen, bütçe disiplinine bağlı kalarak 
yakaladığı mali istikrar sayesinde ekono-
misini göreli olarak dengede tutabildiğini 

kaydeden TİSK, terör olayları, Suriyeli 
sığınmacılar vb. sorunların da etkisi ile 
bütçe dengesinde istikrarın zayıflama işaret-
leri verdiğine dikkat çekti. TİSK verilerine 
göre 2015 yılı Haziran ayında 3 milyar 223 
milyon TL fazla veren Merkezi Yönetim 
Bütçesi, 2016 yılı Haziran ayında %345,6 
oranında  artış ile 7 milyar 917 milyon TL 
açık verdi. Yine Haziran 2015’de 4 milyar 
914 milyon TL faiz dışı bütçe fazlası veri-
lirken, 2016 yılı Haziran ayında %216,2’lik 
artışla 5 milyar 713 milyon TL açık verildi.

TİSK Bülteninde ekonomideki yapılanma-
nın sürdürülmesi için kısa vadeli sermaye 
girişinin artırılması gerektiği de vurgula-
narak, mali istikrardan taviz verilmemesi 
istendi.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE 
KATILMA ORANI YÜKSELDİ

TİSK Temmuz 2016 Ekonomi Bülteninde 
son yıllarda mesleki eğitim ve yükseköğre-
tim diplomasına sahip kadınların işgücüne 
katılım oranlarının yükseldiğine de dikkat 
çekti. 2016 yılı Nisan döneminde işgücüne 
katılma oranının geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 0,9 puan artarak %52’ye ulaştığı 
belirtilen Bültende; 1 milyon 3 bin kişinin 
istihdama katıldığı ve toplam işgücünün de 
30 milyon 462 kişiye ulaştığı vurgulandı. 
Bu dönemde erkeklerde işgücüne katılım 
oranı 0,7 puan artarken, kadınların işgü-
cüne katılımı 1,2 puan artarak %32,6’ya 
yükseldi. 
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ECR Fuarcılık ve 
Fuar Tour işbirliği 
ile düzenlenen, 
tekstil makineleri 
sektörünün en 
önemli buluşması 
ITMA ASIA+CITME 
2016’ya özel 
fuar turu, Türk 
tekstilcilerden büyük 
ilgi görüyor.

Tekstil sektörüne yönelik başarılı fu-
arları ile tanınan ECR Fuarcılık  ve 
Türkiye’nin tanınmış seyahat ope-
ratörlerinden Fuar Tour’un işbirliği 

ve Örme Sanayicileri Derneği’nin(ÖRSAD) 
desteği ile düzenlenen ITMA ASIA+CITME 
2016 Tur Programı’nın kayıtları tüm hızıyla 
sürüyor. 21-25 Ekim 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan ITMA ASIA+CITME 
Fuarı’na yönelik tur organizasyonu; ulaşım, 
konaklama ve fuar gezisinin dahil olduğu 
kapsamlı bir iş gezisine sahne olacak. Türk 
tekstilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tur prog-
ramı 20 Ekim’de Atatürk Havalimanı’ndan 
kalkışın ardından, Pudong Havalimanı’na 
inişle başlayacak. 21-22-23-24 Ekim tarih-
lerinde 5 yıldızlı lüx otelde konaklama, otel-
fuar alanı transferi ile süren konforlu gezi, 
25 Ekim’de ise yine Atatürk Havalimanı’nda 

son bulacak. En uygun fiyat garantisiyle, 
en konforlu konaklamayı sunan ve uzman 
rehberler eşliğinde sorunsuz bir iş seyahati 
garanti eden ITMA ASIA+CITME 2016 Tur 
Programı, ÖRSAD desteği ile katılımcıların 
mevcut iş potansiyeline katkı sağlamayı 
hedefliyor.

2015 yılında gerçekleştirilen ITMA Milano 
Fuarı’nda, yine ÖRSAD işbirliği ve Fuartour 
kalitesi ile yaklaşık 700 kişilik kafilenin ka-
tıldığı özel bir tura ev sahipliği yapan Textil 
ECR Fuarcılık, bu başarılı organizasyon ile 
tekstil sektörü temsilcilerinden büyük övgü 
almıştı. Aynı kalitede başarılı bir organizas-
yonu daha bu kez de ITMA ASIA+CITME 
2016 için gerçekleştirecek olan ECR 
Fuarcılık, tüm sektör temsilcilerini bu keyifli 
seyahate davet ediyor. 

Haber
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ITMA ASIA+CITME 2016’YA ÖZEL 
TUR PROGRAMI İLGİ GÖRÜYOR



“TEXTİL DÜNYASI” Dergisi ve “FUARTOUR”, tekstil makinaları sektörünün en büyük bulușması için güçlerini birleștirdi. 21-25
Ekim 2016 tarihleri arasında Çin’in Shangai kentinde düzenlenecek olan “ITMA ASIA ” fuar seyahatinizi bu dev ișbirliğine bırakın. 
Dergimiz “TEXTİL DÜNYASI ve Türkiye’nin tanınmıș seyahat operatörlerinden FUARTOUR sizin yerinize bütün detayları 
düșündü. Uzman rehberler eșliğinde en uygun fi yat, sorunsuz ve zevkli bir iș seyahatini garanti ediyoruz.

www.itmaasia.com

5 YILDIZLI OTELLERDE KONAKLAMA İMKANLARIYLA KUSURSUZ BİR TUR HİZMETİ 

KONAKLAMA TARİHLERİ :  20-25 EKİM 2016 
www.radissonblu.com/en/newworldhotel-shanghai 1299 €

FUAR SÜRESİNCE
OTEL-FUAR ALANI,

FUAR ALANI-OTEL ARASINDA
ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİMİZ

BULUNMAKTADIR.

Çevredekiler :
* Şangay Şehir Mekezi Bölgesinde
* People’s Square (yaklaşık olarak 0,6 km)
* Nankin Road Alışveriş Bölgesi 
   (yaklaşık orak 0,8 km)
* Şangay Müzesi (yaklaşık olarak 0,8 km)
* Rıhtım Bölgesi (yaklaşık olarak 2 km)
* Xintiandi (yaklaşık olarak 2,1 km)

Otel Özellikleri: 
*Ücretsiz kablosuz internet, *520 oda, 
* 2 Bar/Dinlenme  Salonu, * Tam Donanımlı 
   Spa, * Kapalı Havuz, * Ücretli  Kahvaltı, 
* Sağlık Kulübü, * Ücretli Otopark, * Konferans  
    Merkezi, * Gidiş Dönüş Havaalanı Transfer 
    Hizmeti, * Odada Ücretli Çocuk Bakım, 
* 24 Saat Açık Resepsiyon, * Klima  

ITMA ASIA + CITME 2016 TUR PROGRAMIMIZ

• Türk Havayolları ile İstanbul-Shanghai-
   İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti
• Havaalanı ve güvenlik vergileri,
• 5*Radisson Blu New World Hotelde 5 gece     
   konaklama
• Tüm sabah kahvaltıları (Açık büfe)
• Programda belirtilen tüm otobüs transferleri
• Türkçe Rehberlik Hizmeti & Lokal Rehberlik  
   Hizmeti
• Tek Girișli Münferit Çin Vizesi
• Seyahat Sağlık Sigortası 
• Seyahat Dosyası & Seyahat Çantası  & KDV  
   Dahildir

• Yurtdıșı Çıkıș Harcı 15 TL  
   (Pasaport numarası ile        
   bankalara ve dıșhatlardaki  
   maliye masasına       
   ödeyebilirsiniz)
• Öğlen & Akșam Yemekleri
• Șahsi giderler…

ITMA 2015

12-19 Kasım 2015

Radisson Blu Shanghai New World

20 EKİM 2016
21 EKİM 2016
22 EKİM 2016
23 EKİM 2016
24 EKİM 2016

25 EKİM 2016

TK26 Sefer sayılı uçuș ile 01:20 Atatürk Hava Limanından Pudong Hava Limanına Hareket, 15:30 
Pudong Hava Liamnına Varıș, Hava limanından Otele Transfer ve serbest zaman
09:00 Kahvaltı sonrası özel aracımız ile NECC-National Exhibition & Convention Center, PR China 
Fuaralanına transfer.

09:00 – 18:00  ITMA ASIA + CITME 2016 FUARI ZIYARETI
17:30 Özel aracımız ile otelimize transfer. Serbest zaman. Geceleme otelimizde.

09:00 Kahvaltı sonrası özel aracımız ile NECC-National Exhibition & Convention Center, PR China 
Fuaralanına transfer.

09:00 – 18:00  ITMA ASIA + CITME 2016 FUARI ZIYARETI
Fuar sonrası havalimanına transfer. Check-in ve pasaport kontrol ișlemlerinden sonra Türk Havayol-
larının TK27 sefer sayılı uçușu ile saat 22:35’de İstanbul’a hareket. (11 saat 35 dk uçuș)

İKİ KİŞİLİK ODADA 
KONAKLAMALI KİŞİBAŞI TUR BEDELi

TEK KİŞİLİK ODADA KONAKLAMA 
FARKIIT

M
A

 -
 0

1 1.790 €

450 €

Organizatör bu programlar içerisinde belirtilen fi yat, uçuș, otel ve zamanlama gibi konularda değișiklik yapma hakkını saklı tutar.

desteği ile



İstanbul un değişik semtlerinde genel 
olarak uygun olmayan koşullar altında 
faaliyet gösteren tekstil sektörü,(örme 
kumaş, fason, konfeksiyon, dokuma), 

genel olarak, Merter, Güngören, Bağcılar, 
Zeytinburnu, Sefaköy, Avcılar, Yenibosna, 
Bayrampaşa gibi ilçelerde başta yoğun 
olarak yer almaktadır.

Zaman zaman, başta ulaşım olmak üzere, 
yer problemleri, kalifiye eleman, sorunu, 
üretim ve imalattaki ek maliyetlerin yük-
sekliği nedeniyle, karşılaştıkları sorunların 
çözümünde, biraz ilgisiz kalındığı, örme 
dünyası dergisi adına yaptığımız çalışmalar 
sonucunda görülmektedir. 

Şunu çok rahat söyleye bilirim ki, sektörde 
birçok STK olmasına rağmen, sorunların 
çözümü aşamasında, firma sahipleri, kendi-
leriyle pek fazla ilgilenilmediğini de ifade 
etmektedir.

Bugün, hala ilgili kurum ve kuruluşların 
elinde, işletme saylarının sektörel dağılımı 
ve üretim miktarları ile beraber, makine 

sayıları dahil olmak üzere, istihdamın net 
hatta ve hatta yaklaşık olarak bile güncelle-
nilmediği  görülmektedir.. 

Bunun, bir an evvel Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, TUİK, Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sektörel Dernek ve kuruluşların 
ele alarak değerlendirmesi  hem  ülkemiz 
adına, hemde  sektörümüz adına çok önemli 
olacağı gibi, konuyla ilgili verilerin ülkemi-
ze çok ciddi katma değer sağlayacağını da 
söyleyebiliriz.

ÖRSAD Olarak, örme sektörünün ; İTO 
(İstanbul Ticaret Odası) bilgi işlem mer-

kezinden 29.06.2016 tarihinde aldığımız 
veriler doğrultusunda, İstanbul genelinde 
dağılımına şöyle bir bakacak olursak, İşte, 
bu değerlendirmenin, daha detaylı olması, 
örneğin; örme kumaş imalatı, örme kumaş 
makinaları adedi ile beraber, diğer sek-
törlere ait bir çok istatiksel bilgilerin ayrı 
ayrı değerlendirilmesi ,ekonomik ve sosyal 
bilgilendirme konusunda çok daha faydalı 
olacaktır.

Bir yerden başlamanın sorumluluğunu 
paylaşmak için, zaman zaman bu sayfada 
yetkililerden aldığımız bilgileri sizlere 
sunmaya çalışacağız. 

Haber
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ÖRME SEKTÖRÜ 
İSTANBUL’DA

Sektörel Branş                                                                  Adedi

Örgü ve Tığ İşi Kumaşların İmalatı:                                  408

Örme Yoluyla İmitasyon (taklit) Kürk Kumaş                      2

Çorap İmalatı (Örme ve Tığ İşi Olan K. Çorap)               538

Örgü (Triko) ve Tığ İşi (Kroşe) Diğer Giyim Eşyaları       718

Toplam 1666 İşletme



Türkiye bugün İslam 
coğrafyasının tek 
örnek demokrasisi. 
Yeni dönemde bir 
yandan demokratik 
kurumlarımızı 
güçlendirirken
diğer taraftan 
dünyanın sayılı 
ekonomileri
arasına girme 
yolculuğumuzun 
daha da 
hızlanacağına 
inanıyorum.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN 
TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ NEDİR?  

Türkiye’de hazır giyim ve konfeksiyon, 
imalat sanayi içinde gıda, tekstil ve otomo-
tiv ile birlikte en yüksek üretim değerine 
sahip sektör. Dünyanın en önemli hazır 
giyim üretici ülkelerinden biri olan Türkiye, 
hem kapasite hem de kalite olarak küresel 
ölçekte bir oyuncu. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine 
göre 2015’te Türkiye’de toplam istihdam 
edilen kişi sayısı 26 milyon 620 bin. Bu 
istihdamın 497 bin 611’ini hazır giyim, 485 
bin 630’unu tekstil karşılıyor. Hazır giyim 
imalat sanayi içinde en yüksek istihdam 
yaratan sektör konumunda bulunuyor.  

Diğer taraftan 2015’i 17 milyar dolar 
ihracat ile kapatan sektörümüzün iç pazar 
büyüklüğü 54,6 milyar TL‘ye ulaştı. Paza-
rın yarısını markaların yer aldığı modern 
perakende oluşturuyor. 2015 yılında ayrıca 
turistler tarafından 3,2 milyar dolar tuta-
rında hazır giyim harcaması yapıldı. Her 
ikisinin toplamı 23,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

SEKTÖRÜN YENİ DÖNEME 
İLİŞKİN YATIRIM PLANLARI NE 
OLACAK? 

2023 yılında Türk hazır giyim ve konfeksi-
yon sektörünün ihracat hedefi 60 milyar do-
lar olarak belirlendi. Bu çok iddialı hedefe 
ulaşabilmek için tekstil ve hazır giyim yan 
sanayinde yenilikçi, fonksiyonel, çevreci 
ürünler için AR-GE yatırım ve üretime ağır-
lık vereceğiz. Tasarım ve koleksiyon kapa-
sitemizi hızla geliştireceğiz. Esnek, yalın, 
küçük parti üretim alt yapısını oluşturup, 
yüksek katma değerli, yenilikçi, fonksiyo-
nel-akıllı ürünlerin üretimine yöneleceğiz.  
Markalaşma, modern perakende pazarın 
geliştirilmesi, Türkiye’yi bölgenin moda ve 

alışveriş merkezi haline getirme çalışmala-
rımızı hızlandıracağız.  Diğer yandan bölge 
ve komşu ülkelerde mağazalaşma, yurtdı-
şında marka ve pazarlama-satış kanalları 
satın alınması yönündeki arayışlarımıza 
devam edeceğiz. 

ÜLKEDEKİ MİLLİ BİRLİK 
VE BERABERLİK HAVASI 
YATIRIMLARDA NASIL 
KENDİSİNİ GÖSTERECEK?  

Türkiye 15 Temmuz’daki hain kalkışmaya 
karşı gösterdiği tavırla çok büyük bir sınav 
verdi. Halkımız canı pahasına darbecilere 
karşı direnerek demokrasiye bağlılığını 
gösterdi. Böylesine büyük bir sarsıntıyı 
korkulanın aksine büyük bir hasar almadan 
atlatan Türkiye ekonomisi gücünü tüm dün-
yaya göstermiş oldu. Hükümetimizin 

kalkışmadan kısa bir süre sonra açıkla-
dığı teşvikleri de ekonomiye özgüvenin 
bir göstergesi olarak değerlendiriyorum.  
Avrupalı alıcılar son olayları bahane ederek 
ülkemize seyahatten şimdilik vazgeçseler 
de iş dünyasının temsilcileri olarak bizler 
de yeni dönemde ülkemizin hedeflerine 
doğru yürümesi için yatırımlarımızda hiçbir 
aksaklığa meydan vermeden yolumuza 
devam edeceğiz.

TÜRKİYE’NİN GELECEK 
VİZYONUNU NASIL 
GÖRÜYORSUNUZ? 

Türkiye bugün İslam coğrafyasının tek ör-
nek demokrasisi. Yeni dönemde bir yandan 
demokratik kurumlarımızı güçlendirirken 
diğer taraftan dünyanın sayılı ekonomileri 
arasına girme yolculuğumuzun daha da 
hızlanacağına inanıyorum.  

Dünyanın en demokratik, refah düzeyi en 
yüksek ülkelerinden biri olma hedefine 
ulaşma yolunda devletimiz ve milletimizle 
el ele verip var gücümüzle çalışacağız. 

Röportaj
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TGSD BAŞKANI ŞEREF FAYAT’IN 
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 
SONRASI SEKTÖRLE İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELERİ



Müşterilerimizle 
beraber projeler 
üreterek,  yapılan 
işlerde hep ortak 
akılı ön planda 
tuttuk.

TYH TEKSTİLİ BİZE KISACA 
TANITIRMISINIZ?

Tyh tekstil 2000 yılında kurulan şu anda 
3 bölgede kendine ait 5 üretim tesisi ile 
birlikte 2250 kişiye istihdam sağlayan, 
ülkemiz içinde önemli olan bir konfeksiyon 
imalat firmasıdır. 

Avrupada ve Amerikada olan müşterileriyle 
beraber hareket etmektedir. Tommy Hıl-
fıger/Gant/Calvın Kleın/ Massimo Dutti / 
H&M/ Bershka/ Veromoda /Only/Calzedo-
nia/Tezenis gibi dünyada sektöründe önemli 
yer tutan firmalar, Stratejik iş ortaklarımızı 
oluşturmaktadır. Ayrıca işletmemiz, eğitime 
önem veren, şirket içi kurumsallaşma 
çerçevesinde, programlarını  ciddi şekilde 
uygulayan firmalar arasında yer almaktadır..

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİNDE 
UZUN BİR GEÇMİŞE SAHİP 
OLMAMANIZA RAĞMEN, 
BU BAŞARINIZI NEYE 
BORÇLUSUNUZ?

Biz TYH Tekstil olarak, Hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörüne hizmet eden ciddi  
firmalar arasında yer aldığımızın farkın-

dayız. Bu yüzden Eğitime, özellikle Arge 
ve İnnovasyona oldukça önem veriyoruz .  
Bu yüzden, kısa zamanda çok fazla yol kat 
ettik, dolayısıyla buda bizi başarılı çalışma-
lara sevk etti. 

Ayrıca hata yapmaktan korkmadık, ısrarla 
yenilik vede yenilikçi düşüncelere açık 
olduk. Müşterilerimizle beraber projeler 
üreterek,  yapılan işlerde hep ortak akılı ön 
planda tuttuk..

SEKTÖR İÇİNDE EN ÇOK 
KARŞILAŞTIĞINIZ SORUNLAR 
NELERDİR, BU SORUNLAR 
KARŞISINDA ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİZ VAR MI?

Sektörün en önemli sorunu nitelikli eleman 
istihdamıdır.  Biz bunun için özellikle 
üniversitelerle iş birliği yaparak yeni mezun 
olan öğrencileri sektörümüze ve firmamız 
bünyesine kattık. Her sene ortalama 20/25 
kişi istihdamımıza ilave ettik. 

TÜRK TEKSTİLİ SON YILLARDA 
BÜYÜK BAŞARILARA İMZA 
ATMASINA RAĞMEN DÜNYADA 
HAK ETTİĞİ YERDE Mİ?

Türk tekstil sektörü, çok önemli başarılara 
imza atmasına rağmen hala Dünyada hak 
ettiği yere gelememiştir. Avrupa ve Ameri-
kadaki pastalardan daha çok pay almalıyız. 
Yakın pazar ve de hızlı üretimimizden, 
Avrupa daha çok yararlanmalıyız. 

Şöyle bir baktığımızda, Avrupa’nın aldığı 
malın %7 sini ülke olarak biz üretmekteyiz. 
Buna rağmen daha yapılacak %93 lük bir iş 
hacmi var. 

Burada payımızı daha çok arttırmalıyız. Bu 
yüzden yapılması gereken çok daha işimiz 
olduğu gibi, kat etmemiz gereken uzun bir 
yolumuz olduğuna inanıyorum. Bu konuda 
arge ve inavasyonun önemini çok iyi 
anlamalı ve çalışmalarımızı bunların üstüne 
yoğunlaştırmalıyız.

Röportaj
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AVRUPA VE AMERİKADAKİ 
PASTALARDAN DAHA ÇOK 
PAY ALMALIYIZ

Ramazan Kaya
TYH Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi 



SEKTÖREL EĞİTİM VE ARGE 
HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ 
NELERDİR?

Maalesef Üniversitelerden mezun olarak 
gelen tekstil mühendislerinin, yeterli sevi-
yede bilgi sahibi olduklarını söyleyemem. 

Tabiki bu konuda onları suçlamanın doğru 
olduğunu da inanmıyorum, Biz kendilerini 
işe aldıktan sonra ortalama 1,5 yıl oryan-
tasyona tabi tutuyoruz.  Her şeye rağmen 
sektördeki Arge ve innovasyon çalışmaları 
bence umut vericidir. 

EKONOMİK VE SOSYAL 
ANLAMDA SEKTÖRÜN 
BEKLENTİLERİ İÇİN 
DÜŞÜNCELERİNİZ?

Hazır giyim Konfeksiyon sektörü istihdama 
açık, her türlü vasıf ve  standartta insanlara 
iş gücü sağlamasından dolayı  sektörün de-
ğerini arttırıcı, tanıtım ve algı kampanyaları 
yapmak gereklidir.. 

Bu konuda ekonomik olarak, sanırım biraz 
daha Devletimiz sektörümüzün yanında yer 
almalıdır. 

Röportaj
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Ekrem Hayri Peker, “Firmalar 
inovasyon kültürünü yaratmaz ve 
yeni teknolojileri kullanmazsa, 
bunu kullanan ülkeler ile aramız-

da, yakın çağ ile orta çağ gibi müthiş bir 
fark olacaktır” dedi.

Ekrem Hayri Peker, teknolojik ürünler üre-
tip, doğru pazarlama kanalları ile sektörün 
koşabileceğinin altını çiziyor. 

Derneğimiz kuruluş öncesinde altı aylık bir 
çalışma sürecinden sonra üç yıl önce ku-
ruldu. Amacımız, işletmeci gözüyle tekstil 
sektörüne görüş bildirmek. İşveren kuru-
luşlar kendi açılarından bakıyor sektöre. 
İşletmeciler açısından bakarsak tartışmalar 
zenginleşir diye düşündük 

Oysa tekstile araştırmacı gözüyle bakılması 
gerekiyor. Bu nedenle bir araştırmacılar 
derneği olmak, düşünce kurulunu teknik 
destek verecek şekilde oluşturmak için de 
çalışıyoruz.  

NEDİR TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 
GENEL SORUNLARI?

Genel olarak sektörde vergi indirimi, destek 
var ama hiç kimse pazarlama bakışımızı 
değiştirelim demiyor. Sektörde en büyük 
problem ürünlerimizi iyi pazarlayamamız. 
Hiç kimse işletmelerde araştırmacıların 
yaptığı ürünler için veya daha pahalı mal 
üretip bunları satalım diye kapı çalmıyor.

Problem pazarlama anlayışında. Basit ürün-
ler doğal olarak basit düşünceli insanlar 
tarafından üretiliyor. 

Sektörü makineleştirip, dış pazarlara açmış 
teknik kadro ve sanayici kuşak şu an bu 
zihniyete sahip işverenler tarafından sektör 
dışına itildi. 

Sektördeki mevcut makine parkıyla, pazar-
lama anlayışını değiştirip, katma değerli ve 
pahalı ürün üreterek ihracatı üç kata, 70–80 
milyar dolara çıkarmak mümkün.

Firma sahipleri pazarlamayı üstlenmelidir. 
Fason çalışıyorsak, o firmaların pahalı 
ürünlerini üretmeliyiz. Sektördeki birlik-
ler, kurumlar hedef Pazar araştırmalarında 
sosyologlardan ve psikologlardan fayda-
lanmalıyız. Genç nüfusa yönelik ürünler 
geliştirmeliyiz.

TEKSTİL TERBİYE 
FABRİKALARININ 
PROBLEMLERİ

Ülkemiz tekstil sektörü dünya da önde ol-
duğumuz sanayi alanlarından biridir. Bugün 
bence az olduğuna inandığım yaklaşık 30 
milyar dolarlık tekstil ihracatı bu sayededir. 
Gelişmiş makine parkı, yetişmiş personel, 
birikimli sektör çalışanları, terbiye ve boya 
makineleri yapan ve dış ülkelere satan 
makine sektörümüz bulunuyor.

Sektörde en büyük problem sektörün genç-
ler için cazip olmaması. Ücretlerin düşüklü-
ğü de sektörü cazip olmaktan çıkarıyor.

Sektöre giren genç mühendislerin en büyük 
problemleri ilgisiz işlerde çalıştırılmaları ve 
hiçbir araştırma yapamamaları.

Enerji tasarrufu için çalışılmalı ve bu amaç-
la çoğu sektör dışı kalmış deneyimli eski 
yöneticilerden faydalanılmalıdır. Sektör 
çalışanlarının ruh ve beyinlerini birleştir-
meliyiz.

Müşterilerimize farklı varyantlar sunabile-
cek bir araştırma departmanı kurulmalıdır.

TEKSTİL ÖLDÜ DİYENLER 
SEKTÖRÜ BİLMİYOR

Bunu söyleyenler ya sektörün dışarıda ge-
lişmesini istemiyor ya da sektörü gerçekten 
bilmiyor bence. Bakınız; Avrupa bizim ka-
dar tekstil işçisiyle 125 milyar dolar ihracat 
yapıyordu. 

Onlarda ölmedi de bizde mi öldü? Olan şu-
dur artık basit mal yapıp, çok para kazanma 

devri bitti. Aksine tekstil ölmedi. O kadar 
zorluk yaşamasına rağmen şu an otomotiv-
den sonra geliyor ve katma değer yaratmak-
ta ise otomotive büyük fark atıyor. Daha 
ileriye gitme durumumuz var ama bakış 
açımızı değiştirmemiz gerekiyor.

HAMMADDEYİ İTHAL EDİYORUZ

Pamuğun stratejik hammadde olduğunu 
uzun süredir belirtiyorum, yazıyorum. Ma-
alesef yanlış teşvikler sonucunda Türkiye 
dünyanın 3’üncü büyük pamuk üreticisi 
iken 7’inci sıraya kadar düştü. 

Çin’den sonra dünyanın en büyük pamuk 
ve iplik ithalatçısı olduk. Biz de Çukurova 
gibi bir potansiyelimiz varken, hammadde-
de dışarıya bağımlı olmamamız gerekiyor.  
Hindistan zaman zaman pamuk ihracatını 
yasaklıyor, Pakistan kısıtlama getiriyor. 

Özbekistan’da belli aşamalarda yarı yarıya 
düşürüyorlar. Bu durumda bizim yapacağı-
mız tek şey; İMF ve Dünya Bankası rapor-
larını fırlatıp atmak, ülkemizin ve sanayimi-
zin menfaatleri doğrultusunda gitmek. 

MARKALAŞMA TRENİNİ 
KAÇIRDIK

O bir trentti ve biz o treni kaçırdık. Sü-
merbank döneminde yapabilirdik, çünkü 
dünyanın en büyük pamuklu kumaş üreten 
ve yün işleyen kurumuydu. Biz onu Koç ve 
Sabancılara alın bunu dünya markası yapın 
deseydiniz olabilirdi. Maalesef o fabrikalar 
kapandı, satıldı, bilgi birikimi de kalmadı. 
Zamanında Merinos koyunları yetiştiriliyor-
du. Şimdi hiçbiri kalmadı. Çünkü üretme 
kavramını da unuttuk.

 Şimdi bizim yapabileceğimiz şey iki 
aşamalıdır. Birincisi Almanya’da, Fransa’da 
nispeten tanınmış orta boy yerel markaları 
almak. Onda da doğru markaları almak 
lazım yoksa batarsınız. Ya da pahalıya 
mal yapan ve pahalı ürün satan markaların 
fasoncu olacağız  

TEKSTİL ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ BAŞKANI 
E.HAYRİ PEKER’LE SEKTÖRE DAİR!

TEKSTİLİN TEK SORUNU 
KLASİK PAZARLAMA ANLAYIŞI



Kısa Haber
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Kapasite Kullanım Oranı %74,9’a 
Yükseldi Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası tarafından açık-
lanan verilere göre, giyim eşyası 

imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 
2016 yılının Şubat ayında %74,9 olmuştur. 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki 
ay (Ocak 2016) %77,1 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Şubat 2015) ise %74,7 olarak 
açıklanmıştı. 

Bu rakamlar ışığında, giyim eşyası imalat 
sanayiinde kapasite kulanım oranının 2016 
Ocak ayına göre %2,8 oranında azaldığı ve 
2015 Şubat ayına göre ise %0,3 oranında 
arttığı anlaşılmaktadır. Paritenin İhracat 
Performansı Üzerine Etkisi 2016 yılı Ocak-
Şubat döneminde yapılan 2,75 milyar do-
larlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 
2,031 milyar dolarla %74’ü ihracatın Euro 
üzerinden gerçekleştirildiği AB28 ülkeleri-
ne yapılmıştır. 

2015 yılının ilk iki ayında 1 Euro ortala-

ma 1,1516 ABD Dolarına eşit iken, 2016 
yılının ilk iki ayında Euro’nun değeri ABD 
Dolarına karşı %4,65’lik düşüşle 1,098 
dolar düzeyine gerilemiştir. 

Bu çerçevede, 2,031 milyar dolarlık Euro 
bölgesine yapılan ihracat, %4,65’lik parite-
den kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldı-

ğında, 2,125 milyar dolarlık gerçek değere 
ulaşılmakta ve bu durumda 2016 yılı Ocak-
Şubat döneminde reel bazda toplam ihracat 
tutarı 2,84 milyar dolar olup ihracatta 
%3,7’lik artış değil reel anlamda %7,3’lük 
artış meydana gelmiş olmaktadır. 

Kaynak: itkib genel sekretrliği 

Tüm Sanayici ve İşadamları Der-
neği (TÜMSİAD) Genel Başkanı 
Yaşar Doğan, kalkışma girişimi 
sonrasında uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s 
tarafından Türkiye’nin not görünümünün 
negatife düşürdüğünü açıklaması ve yatırım 
yapılabilir notu veren Moody’s ve Fitch’in 
Türkiye’yi izlemeye aldığını bildirmesi 
üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yaşar Doğan uluslararası kredi derece-
lendirme kuruluşlarının verdikleri bu 

kararı şaşkınlıkla izlediklerini ifade etti. 
Türkiye’nin kararlı büyümesine devam 
eden bir ekonomiye sahip olduğunu açık-
layan Doğan, bu açıklamaları kayda değer 
bulmadıklarını söyledi. 

Doğan, kredi derecelendirme kuruluşla-
rının sanki bu kalkışma hareketi milletin 
iradesiyle bastırılmamışçasına aldıkları bu 
kararın bu kurumlara olan güveni sarstığı-
nı bildirdi. Doğan, Türkiye’nin büyük bir 
badireden daha da güçlenerek çıktığını çok 
yakında uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşlarının da göreceğini açıkladı.

İş adamlarına da bir çağrıda bulunan Yaşar 
Doğan, günün birlik ve beraberlik günü ol-
duğunu ve milli iradeye sahip çıktıkları gibi 
ekonomiye de her zamankinden daha fazla 
sahip çıkmaları gerektiğini bildirdi. Doğan, 
Türkiye’nin üretmeye devam ettiği sürece 
uluslararası arenada kimsenin notunu düşü-
remeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: itkib genel sekretrliği 

KAPASİTE KULLANIM ORANI
 %74,9’A YÜKSELDİ

KREDİ DERECELENDİRME 
KURULUŞLARI KENDİ KREDİLERİNİ 
TÜKETİYOR. ÜRETEN TÜRKİYE’NİN 
NOTUNU KİMSE DÜŞÜREMEZ



TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu, 
Ankara’da, başbakan 
yardımcıları Mehmet 
Şimşek ve Tuğrul 
Türkeş’in yanı sıra 
bakanlar Nihat 
Zeybekci, Lütfi Elvan 
ve Bülent Tüfenkci’yi 
ziyaret ederek 
politika önerilerini 
paylaştı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu, 
22-23 Haziran 2016 tarihlerinde 
Tarkan Kadooğlu’nun başkanlı-
ğında Ankara’da biri dizi temas-

larda bulundu. Başbakan Yardımcısı Meh-
met Şimşek, Başbakan Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüşen 
TÜRKONFED Heyeti, başta ekonomik ve 
yapısal reformlar olmak üzere, TTIP’ten 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna, çek 
kanununda kayyum düzenlemesine, terör 
ve komşularımızla ilişkilerden AB sürecine 
kadar pek çok konu başlığında konfederas-
yonun politika önerilerini paylaştı.

Ankara temaslarına, TÜRKONFED Başka-
nı Tarkan Kadooğlu’nun yanı sıra TÜR-
KONFED başkan yardımcıları Ali Avcı, 
Hasan Kamil Hayali, Ali Tekin Çelik ile 
yönetim kurulu üyeleri Senan İdin, Faruk 
Ekinci, Abdülnasır Duyan, Alper Yahya 
Bektaş, Aydın Bandırma, Ahmet Kurt ve 
İsmet Açıkgöz katıldı.

Görüşmelerde TÜRKONFED Heyeti’nde 
yer alan üyeler kendi bölgelerinin ve 

sektörlerinin sorunlarını aktarma fırsatı 
bulurken, Ekonomi, Kalkınma ve Gümrük 
bakanları birlikte bir masa etrafında çözüm-
ler noktasında çalışma iradesi sergileyecek-
lerini söyledi.

Görüşmelerde TÜRKONFED’in örgütlen-
me yapısı ve etki gücü hakkında başbakan 
yardımcıları ve bakanlara bilgi veren 
Başkan Tarkan Kadooğlu, “TÜRKONFED, 
salon konfederasyonu değil, saha konfede-
rasyonudur. 24 federasyon ve 186 derneği-
mizle Türkiye’nin ekonomiden dış politika-
ya, sosyal ve toplumsal hayattan hukukun 
üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, temel hak ve 
özgürlükler alanlarında ülkemizin sorun-
larına karşı geliştirdiğimiz politika öneri-
lerimizi başbakan yardımcılarımız ve ilgili 
bakanlarımıza anlatmaya geldik” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile ger-
çekleştirilen görüşmede TÜRKONFED 
raporları kapsamında hazırlanan kalkınma 
ajanslarına ilişkin görüş ve önerilerini 
de özel olarak paylaşan Başkan Kado-
oğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’ye de TTIP ve Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu konusunda “Transatlantik 
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TÜRKONFED, BAŞBAKAN 
YARDIMCILARI VE BAKANLARLA
POLİTİKA ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI



Özel sektör ve kamu harcamaları ağırlıklı
bir büyüme sürdürülebilir değildir. 
İş dünyası, sanayi yatırımlarından 
gayrimenkule ve inşaata yönelmektedir. 
Üretim, ihracat ve özel sektör yatırımlarının 
desteklenmesi ve sanayi odaklı bir büyüme 
modeli ivedilikle uygulanmalıdır.

Yatırım Ortaklığı’nın (TTIP) Türkiye’deki 
KOBİ’lere Etkisi ve Politika Önerileri” 
raporunu iletti.

TÜRKONFED POLİTİKA 
ÖNERİLERİ

Ekonomik ve Yapısal Reformlara Ağırlık 
Verilmeli: Büyüme umut verdi ama ekono-
mik ve yapısal reformların hayata geçiril-
mesi gerekliliğini de gösterdi. 

Teşvik Paketi, kısa vadede iş dünyası için 
bir can suyudur. Sürdürülebilir büyüme 
ve kalkınma için uzun vadeli reformlara 
odaklanılmalıdır. Söz konusu adımlar, kısa 
vadede bazı sektör ve firmalara rahatlama 
sağlayabilir. Öte yandan, maliye politi-
kası üzerinde ciddi bir yük oluşturmasını 
beklemesek de uzun vadede mali disiplinin 
kalitesini ve şeffaflığını zedeleyebilecek 
sonuçlara yol açabileceklerini düşünüyoruz.

Sanayi ve Üretime Dayalı Bir Ekonomik 
Model: Yüzde 4,8’lik büyüme rakamları-
na bakıldığında özel sektör yatırımlarının 
ağırlığı yüzde 5’lere gerilemiştir. 

Özel sektör ve kamu harcamaları ağırlıklı 
bir büyüme sürdürülebilir değildir. İş dün-
yası, sanayi yatırımlarından gayrimenkule 
ve inşaata yönelmektedir. Üretim, ihracat ve 
özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve 
sanayi odaklı bir büyüme modeli ivedilikle 
uygulanmalıdır.

Kobi’ler Yüksek Katma Değerli Üretim İçin 
Desteklenmeli: 64. Hükümet döneminde 
gündeme alınan 172 maddelik Acil Eylem 
Planı’nın ve bu planda yer alan KOBİ’lere 
dönük maddelerin hayata geçirilmeli ve 
KOBİ’ler yüksek katma değerli üretim için 
desteklenmelidir.

Ekonomiyi İlgilendiren Düzenlemelerde İş 
Dünyasının Görüşleri Alınmalı: Kayyum 
atama yetkisinin genişletilmesi gibi ticaret 
hayatını ve özel mülkiyet haklarını doğru-
dan ilgilendiren bu tür önemli düzenleme-
lerde iş dünyasının görüş ve önerileri alın-
malıdır. Katılımcı bir süreç işletilmelidir.

Bölgesel ve Yerel Kalkınmaya Ağırlık 
Verilmeli: Terör başta olmak üzere birçok 
sorunla mücadele eden Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgesi’nde yatırım orta-
mının iyileştirilmesi, bölge halkının ve iş 
dünyasının maddi ve manevi kayıplarının 
telafi edilmesi sosyal ve ekonomik hayatı 
canlandıracaktır. Bölgesel kalkınma, ülke 

kalkınmasının temel dinamiklerini de hare-
kete geçirecektir.

Demokrasi Olmadan, Ekonomik Kalkınma 
Olmaz: Yatırım ortamının iyileştirilmesi 
sadece ekonomik tedbirlerle olmaz. 

Yabancı sermaye güven ve istikrar iklimi 
kadar hukuk, insan hakları, yargı bağımsız-
lığı, temel hak ve özgürlükler gibi durum-
lara bakarak yatırım kararlarını şekillen-
dirir. İçeride ve dışarıda yaratılacak güven 
havası Türkiye’nin büyüme dinamiklerini 
sürdürülebilir kılacak ortamın sağlanmasını 
sağlayacaktır.

Kalkınma Ajanslarının Yapısı Yeniden Ele 
Alınmalı: Ajansların kalkınma kurulu ve 
yönetim kurullarında özel sektör temsilcile-
rinin kararlar üzerindeki etkinliği artırıl-
malıdır. Ajansların iş dünyası ile etkileşimi 
geliştirilmelidir. Ajanslarda yönetim istik-
rarı sağlanmalıdır. Ajanslar bölgeler için bir 
yatırım ofisi gibi çalışmalıdır.

TTIP’e Rıhtımlama Modeli ile Dâhil Ol-
mamız Önemli: ABD-AB arasındaki TTIP 
müzakerelerine Türkiye kesinlikle Rıhtım-
lama Modeli ile de dâhil olmalıdır. 

TTIP’e dâhil olmak dış ticaret ve üretim 
yapımız açısından her zamankinden daha da 
önemlidir. Rıhtımlama Modeli’nin işleyişi, 

TTIP’e katılım kriterleri ve geçiş süreçleri 
gibi konularda sivil toplum ve iş dünyasının 
katılımıyla somut önerilerin şekillendiril-
mesine katkı sağlanmalıdır.

Ülkemiz ihracatının TTIP sürecinden yara 
almadan çıkabilmesi için özellikle mik-
ro ve küçük segmentte yer alan ihracatçı 
KOBİ’lerimizin yapısal uyum konusunda 
finansal teşvik ve proje yönünden azami 
ölçekte desteklenmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte, KOBİ’lerimizin rekabet-
çiliğini arttırmak için gerekli kurumsal ve 
altyapısal değişiklikler gerekmektedir.

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesinde KO-
Bİ’lerimizin Özel İhtiyaçları Göz Önüne 
Alınmalı: TTIP’e dâhil olmamız ve Güm-
rük Birliği’nin güncellenmesi süreci AB 
ile üyelik müzakereleri sürecimize önemli 
somut katkı sağlayacaktır. Sürecin dışında 
kalmamız en çok ekonomimizin dönüşümü 
için kritik önem taşıyan yatırım ortamını 
olumsuz etkileyecektir.

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve 
genişletilmesi önem taşımaktadır. Güm-
rük Birliği kapsamında KOBİ’lerin özel 
ihtiyaçlarını ele alan bir başlık oluşturulma-
lıdır. Tüm başlıkların KOBİ’ler üzerindeki 
etkileri dikkatli olarak incelenmelidir. 
KOBİ etki analizleri öncelik olarak tanım-
lanmalıdır. 
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FİRMANIZI KISACA 
TANITIRMISINIZ?

Biriz Örme olarak yaklaşık iki yıldır kumaş 
sektörü içinde yer almaktayız. Asıl işimiz 
ev tekstili üzerine gerçekleşmekle beraber 
uzun yıllar Rusya’ da satış mağazalarımızla 
bu işimizi halen devam ettirmekteyiz. Örme 
kumaş sektöründe ise iddalı bir şekilde yer 
almaya çalışıyoruz ve Rusya ile çalışma-
ya devam ediyoruz. Arge ve inavasyona 
çok önem veriyoruz. Çünkü artık tekstil 
sektörü bu iki kelimeyle (arge-inavasyon) 
bütünleşmiştir. Ülkemizde ve Dünyada iyi 
bir yer edinmek için artık bunu yapmak 
zorundayız.

Özellikle örme kumaş sektörün hakkında 
bir şeyler söylemeyi, çok yeni olduğumuz 
için erken buluyorum. Tekstil sektöründe, 
farklı branj’ da eski olmakla beraber yine de 
örme sektörü bizim için çok yeni diyebili-
rim. Bu konuda çalışmamız ve performan-
sımız Biriz Örmenin başarısını zaten ortaya 
koyacaktır.

YİNE DE FARKLI BRANJDA DA 
OLSA YER ALDIĞINIZ TEKSTİL 
SEKTÖRÜ İÇİN BİR ŞEYLER 
SÖYLEMEK İSTERMİSİNİZ?

Her şeye rağmen göze çarpan bir durgunluk 
görülmekle beraber, makinaların faaliyette 
olduğunu da söyleyebilirim. Sektörümüz 
için umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. 
Yurt dışında çalıştığımız firmaların çoğu 
ürettiğimiz kumaşlardan son derece mem-
nunlar. 

Burada yaşanılan sıkıntı nihai tüketiciye 
ulaşmasındaki, pazarlama ve satış ağı konu-
sunda yetersiz kalındığıdır. 

Bu konuda ve özellikle üretim konusunda 
sektörün kalifiye ve iş bilen elemanlara 
ihtiyacı olduğunada inanıyorum. Makine 

konusunda teknik eleman yetersizliği de, 
üretimde ciddi aksamalara neden olmakta-
dır.

SEKTÖRÜN ORGANİZE SANAYİ 
SİTESİNE İHTİYACI OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ?

İmalat konusunda net bir şey söyleyemem, 
şöyle bir baktığımızda her firmanın kendine 
ait alt yapısını oluşturduğu yerler var. Fakat 
herkesin ürünlerini sergileyeceği fuarım sı 
bir alan kesinlikle olmalı diyebilirim.

YENİ BİR ÖRME SANAYİCİSİ 
OLARAK, ÖRSAD DAN 
TALEBİNİZ VAR MI?

Sektörün sorunları konusunda, yaptı-
rımların kesinlikle uygulanması ve lafta 
kalmaması gerekir, özellikle fason fiyatları 
konusunda, ağırlığını çok ciddi olarak 
hissettirmesi, sektör içinde kaba bir tabirle 
çelme takılmasının engellenmesi şarttır.

Biz yeni örmeciler olarak bu konuların 
ciddi olarak değerlendirilmesi beklentile-
rimizin en önemli parçasını oluşturduğuna 
inanıyorum 

Röportaj

SEKTÖRÜN SORUNLARI 
KONUSUNDA, YAPTIRIMLARIN 
KESİNLİKLE UYGULANMASI VE 
LAFTA KALMAMASI GEREKİR

Melik Turan
Biriz Örme Yönetim Kurulu Üyesi

Her şeye rağmen 
göze çarpan 
bir durgunluk 
görülmekle beraber, 
makinaların 
faaliyette olduğunu 
da söyleyebilirim. 
Sektörümüz için 
umudumuzu 
hiçbir zaman 
yitirmedik. Yurt 
dışında çalıştığımız 
firmaların çoğu 
ürettiğimiz 
kumaşlardan son 
derece memnunlar. 
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Tekstil ve konfeksiyon makineleri 
ürün grubu ihracatı 2015 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde, 2014 
yılının aynı dönemine göre yüzde 

14,4 artış göstererek 237,6 milyon dolar 
değerine ulaştı. 

Tekstil ve konfeksiyon makineleri mal gru-
bunda 2014 yılının Ocak-Ağustos dönemin-
de ihraç edilen ürünlerin değeri ise 207,6 

milyon dolar seviyesindeydi. 

Tekstil ve konfeksiyon makineleri sektörün-
de 2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde 
en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 31,2 
milyon dolarla İngiltere oldu. 

Yüzde 46 artışın yaşandığı söz konusu 
ülkeye, 2014 yılının aynı döneminde 21,4 
milyon dolar değerinde ürün ihraç edil-
mişti. Listenin ikinci sırasında bulunan 
Almanya’ya 2015 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde 23,5 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. 2014 yılının aynı dönemin-
de bu rakam 12,9 milyon dolar seviyesin-
deydi. 

Almanya’ya yönelik ihracat artışı yüzde 
82,8 olarak kaydedildi. Üçüncü sıradaki 
Bangladeş’e 2014 yılının Ocak- Ağustos 
döneminde 8,9 milyon dolarlık tekstil ve 
konfeksiyon makinesi ihraç edilirken 2015 
yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 88 
artışla 16,8 milyon dolar oldu. 

Listenin dördüncü sırasında yer alan İran’a 
yönelik tekstil ve konfeksiyon makine-
leri ihracatı 2015 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 20,6 artış gösterdi. 

2014 yılının Ocak- Ağustos döneminde 
13,3 milyon dolarlık ürün gönderilen 
İran’a, 2015 yılının aynı döneminde ihraç 
edilen ürünlerin değeri 16,1 milyon dolara 
yükseldi. Listenin beşinci sırasında yer alan 
Fransa’ya 2015 yılının Ocak-Ağustos dö-
neminde 13 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirildi. 2014 yılının aynı dönemin-
de bu rakam 10,9 milyon dolardı. Fransa’ya 
yönelik ihracat artışı yüzde 19,2 oldu.

2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde Tür-
kiye geneli tekstil ve konfeksiyon makine-
leri sektöründe en fazla ihracat artışı yüzde 
88 ile Bangladeş’te yaşandı. Bangladeş’in 
ardından yüzde 82,8 ile Almanya gelirken 
yüzde 77 ile İtalya üçüncü sırada bulunu-
yor.  Kaynak: Moment

TEKSTİL VE KONFEKSİYON 
MAKİNELERİ ÜRÜN GRUBU 
İHRACATI



Bizler devamlı 
üreten toplum olma 
yolundan hızla 
uzaklaşmaktayız… 
Oysa ki üretmek 
şirketleri ve 
toplumları diri tutar!

FİRMANIZI TANITIRMISINIZ 
(TEKSTİL VE WELLİNİ) AYRI AYRI?

Öncelikle yapmış olduğunuz yayınlardan 
dolayı Tam-Ay grup olarak sizleri tebrik 
ediyoruz. Tam-Ay Tekstil ve örme hayatına 
2010 yılında 3 ortak olarak başlamıştır..

Birçok jakar ve elektronik jakar maki-
nelerimizle İhracat yapan firmalara özel 
ve fantezi kumaş tedariği sağlamaktayız. 
Güçlü ar&gemiz ve 8000 yakın kumaş çe-
şidimizle piyasanın kısa zamanda vazgeçil-
mez ismi olduk. Düzgün müşteri ve düzgün 
hizmet politikamızdan taviz vermeyen 
bir yapıya sahibiz. Yaptık oldu diye değil, 
ürettik başardık politikası ile vizyonumuzu 
geliştirmekteyiz, profesyonel kadromuz ve 
partnerlerimizle Tekstil kumaş fantezi piya-
sasının vazgeçilmezi haline gelmenin guru-
runu yaşamaktayız. Wellini kalorifer petek 
tesisimiz ise aynı azim ve arg&e hizmeti ile 
inşaat sektörünün belirli firmaları arasına 
girmiş durumdadır. Kentsel dönüşüm ve 
ihalelerin Isı sistemlerinde Wellini markası-
nı her yerde görmeye devam edeceksiniz.

ÖRME KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
GENEL OLARAK YAŞANILAN 
SORUNLAR NELERDİR, BU 
KONUDA  SAĞLANILAN DESTEK 
YETERLİMİ?

Örme kumaş Sektöründe yaşanan sorun 
bizlere göre kalifiye elaman yetişmeme so-
runudur. Kamu kuruluşları ve STK’ların bu 
konuda önümüzdeki yıllar için acil yatırım 
yapmaları gerekmektedir. Sanat okullarına 
önem verilmelidir, sadece tekstil sektörün-
de, değil diğer sektörlerde de ara personel 
yetişmesi tamamen durmuş durumdadır. 
Bize göre önümüzdeki yılların en büyük 
sorunu budur. Ayrıca Örme sektörünün bir 
birinden kopuk çalışması da diğer bir sorun 
olarak ele alınabilir, her söktürün kendine 
ait sanayi bölgesi olmasına rağmen düzenli, 
tertipli bir örme sanayi bölgesi bir türlü 
kurulamamıştır.

KUMAŞ SEKTÖRÜNDE 
FARKINDALIK YARATTIĞINIZ 
ÜRÜNLER VARMI, VARSA BU 
ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ 
VERİRMİSİNİZ?

Kumaş sektöründen farklı olarak dalgıç 
kıyafeti kumaşı yapmaktayız. Birçok diving 
aşamasında farklı yabancı ve yerli şirket-
ler kumaşlarını bizden temin ve tedarik 
etmektedir. Su altı bölgelerine göre Balığa 
en kısa mesafeye kadar yaklaşabilen ka-
mufle kumaşlar üretmekteyiz, her bölgenin 
ayrı ekolojik özelliklerine göre ürettiğimiz 
ürünler yurt dışında övgüler almaktadır. 
Bu konuda Scuba Diving şirketleri bizi iyi 
tanımaktadır. Diğer taraftan ürünlerimizin 
tamamı Fasıon ve moda sektöründe ağırlıklı 
markalar tarafından tüketilmektedir! 

ÖRSAD’ DAN BEKLENTİLERİNİZ 
NELERDİR?

Biraz önce yukarıda bahsettiğimiz gibi bu 
oluşum başarılı olursa gerçekten sektöre bir 
ivme sağlayacaktır. Aynı zamanda zaman-
dan tasarruf ve işçi bulma konularında da 
sektörünün önünü açacaktır. Düşünün bu-
gün sektör bir iğne platin için kilometreler-
ce yol yapıp makinesini çalıştırmaya çalışı-
yor, sektör bir arada olursa bu tarz minik ve 
işlevi büyüm malzemeler yan yana olacak 
ve biraz daha zamandan tasarruf edilecektir. 
Aynı zamandan kargo ve ulaşım sorunları 
bir nevi en asgariye indirilmiş olacaktır…

SEKTÖREL ANLAMDA KALİFİYE 
ELEMAN SORUNUNU NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Kalifiye personel bulmak cidden zor. Bu 
konunun aşılması eğitim odaklı oluyor, 
öncelikle M.E. B bu konuda adımlar atmak 
zorundadır. Bizler devamlı üreten toplum 
olma yolundan hızla uzaklaşmaktayız. Oysa 
ki üretmek şirketleri ve toplumları diri 
tutar! 

Röportaj
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BİZLER, DEVAMLI ÜRETEN 
TOPLUM OLMA YOLUNDAN,
HIZLA UZAKLAŞMAKTAYIZ

Talat Çoşkun 
Tam-Ay Örme Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Üyesi





İPLİK SEKTÖRÜNDE BUGÜNKÜ 
GELİŞMELER HAKKINDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ.? 

Öncelikle belirtmeliyim ki ülkemize, mil-
letimize ve ekonomimize olan güvenimiz, 
uzun vadeli bütün yatırımlarımızı yine ülke-
miz içerisinde tutmamıza olanak sağlıyor 
ancak kısa ve orta ölçekte baktığımızda 
sektörel olarak rekabetçi piyasa şartlarında 
zorlandığımız gerçeğini görmezden geleme-
yiz. Dövizdeki dalgalanma ve yerli yerine 
ithal pamuk, dengeleri sarsan sebeplerin 
başında yer almaktadır. En azından eko-
nomik olarak güven ortamının sağlanması 
açısından çek yasasının bir an evvel uygu-
lanması, piyasada kısa vadede bir rahatlama 
sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 
Rusya ile ilişkilerimizin olumlu yönde ge-
lişmesi de, piyasaların rahatlamasına katkı 
sağlayacaktır. 

İTHALAT KONUSUNU NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 

İthal ürünlerin girişi, yerli girişimciyi 

olumsuz yönde etkiliyor. Bizlerin daha aktif 
olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması 
gerekir. Özellikle ithal iplik(sentetik) biz 
yerli iplik üreticilerini zora sokmakta ve 
gelişmemizi engellemektedir. 

İPLİK ÜRETİMİ KONUSUNDA 
KALİTEYİ NEYE 
BAĞLIYORSUNUZ? 

İplik üretimi konusunda öncelikle pamuğun 
çok kaliteli olması gerekir, bununla beraber, 
pamuğun ekildiği alan, coğrafi bölge, 
verimli tarım arazileri ve sürdürülebilir üre-
timin gerçekleşmesi ile beraber, tohumda 
pamuğun ve dolayısı ile pamuktan üretilen 
tüm ürünlerin kalitesini etkilemektedir. 
Özellikle ithal pamuğun tercih edilmesin-
de bu etkenler ciddi önem arz etmektedir. 
Ülkemizin bu konulardaki bilinci geliştikçe 
bunu kendi menfaatimize çevirebileceğimi-
ze inanıyorum. 

Özellikle tekstil konusunda, sürdürülebilir 
tarım politikaları dikkatli şekilde geçekleş-
melidir. Çünkü, üretilen ürünlerin ülkemize 

ve işletmelere çok ciddi katma değer sağla-
ması söz konusudur. 

MALİYETLERİN YÜKSEKLİĞİ 
SİZCE SEKTÖRÜNÜZDE NE 
KADAR ETKİLİ? 

Özellikle maliyetlerin yüksekliği yaşanan 
sıkıntılar(enflasyon, hammadde, döviz 
kurlarının dengesizliği)ile beraber sadece 
ülkemize özgü değil içinde bulunduğu-
muz coğrafyada bulunan yatırımcıların 
ve sanayicilerin kader ortaklığıdır, bölge 
içerisindeki belirsiz görüntü, her sektörde 
olduğu gibi bizim sektörümüze de olumsuz 
yansımaktadır.  

ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI, 
YAPILAN DARBE KALKIŞMASINI 
TEKSTİL SANAYİCİSİ VE 
İŞ ADAMI OLARAK NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 

Bu haince girişime, tanklara ve silahlara 
karşı dimdik duran milletimize şükran 
borçluyuz, bu vesile ile şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza 
da şifa temenni ediyorum. Darbe kalkış-
masının ekonomimize negatif görünümlü 
etkisi olmuş gibi görünse de, bu etkiler çok 
kısa zamanda bertaraf edilmiş ve bu hain 
kalkışmanın izleri ekonominin üzerinden 
çok kısa sürede silinmiştir diyebilirim. Ül-
kesini seven bir sanayici ve iş adamı olarak, 
ülkemize olan güvenimizi ve inancımızı, 
sağladığımız istihdam, üreteceğimiz katma 
değeri yüksek ürünler ve yapacağımız yatı-
rımlarla da göstereceğimize inanıyorum. 
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İTHAL ÜRÜNLERİN GİRİŞİ, 
YERLİ GİRİŞİMCİYİ 
OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR

Mehmet Özpınar
Bozteks İplik San.Tic. Aş.



TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve 
İşadamları Derneği) kalkışma 
girişimine karşı tepkisini ortaya 
koymak üzere yurt içi ve yurt 

dışından gelen 80’e yakın şube başkan 
temsilcileri ile 23 Temmuz Cumartesi 
günü Wyndham Grand Levent Hotel’de bir 
toplantı gerçekleştirdi. Türkiye’nin yedi 
bölgesinden ve yurt dışından gelen TÜM-
SİAD üyeleri hep birlikte “Biriz Beraberiz” 
çağrısında bulundu.

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan 
Türkiye’nin kalkışma girişimi karşısında 
çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini 
söyledi. Doğan, “Tarih boyunca her türlü 
zorluğun üstesinden gelmeyi başaran aziz 
milletimiz engin ferasetiyle bu olay kar-
şısında da birlik olmuş ve kendi iradesini 
hiçe sayanlara karşı gereken dersi vermiş-

tir” dedi. Şimdi sıranın birlik ve beraberlik 
içinde milli iradenin her zamankinden daha 
fazla yanında olma zamanı olduğunu ifade 
eden Doğan, TÜMSİAD olarak OHAL 
süresince 81 ilde “Üreten Türkiye’nin De-
mokrasi Hareketi”ni başlattıklarını duyurdu. 
Doğan, tehlike geçinceye kadar meydanlar-
dan ayrılmayacaklarını vurguladı. 

ÜRETMEYE DEVAM

Yaşar Doğan açıklamasında, sağlam 
ekonomik yapımız, irademiz ve güçlü 
politikalarımız sayesinde yaşananların krize 
dönüşmesine milletçe fırsat vermediklerini 
söyledi. TÜMSİAD olarak iyi niyetli, çalış-
kan,  ahlaki değerlere bağlı aldatmayan ve 
aldanmayan iş adamları kuşağı oluşturma 
çabasında olduklarına dikkat çeken Doğan, 
bu günlerde iş adamları olarak ülkemiz için 
çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini 
bildirdi.

TÜMSİAD Başkanı, iş dünyasına da şöyle 
seslendi: “Bizler iş adamları olarak her 
zaman yüksek morale ihtiyaç duyarız. Hal-
kımızın gösterdiği mücadele bizim için en 
önemli motivasyon kaynağı olsun. Arka-
mızda böyle güçlü bir halk olduğu sürece 
iş adamları olarak sırtımız yere gelmez. Bu 

nedenle daha çok üretmeli, yurt dışındaki 
bağlantılarımıza gerçekleri daha çok an-
latmalı ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinden 
vazgeçmediğini göstermeliyiz.”

EKONOMİK TEDBİRLERLE 
TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ 
OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

TÜMSİAD Başkanı, kalkışma girişimi son-
rası hükümetin aldığı tedbirlerin son derece 
kritik olduğuna da dikkat çekerek, piyasala-
rın buna olumlu cevap verdiğini söyledi. 

Kayıpların son derece minimal oranlarda 
yaşandığına dikkat çeken Yaşar Doğan, yurt 
dışından da bu gelişmelerin olumlu olarak 
izlendiğini ve Türkiye’nin yatırım için hala 
cazibe merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİ

Doğan, kazancını bu ülke insanı için 
harcamaktan çekinmeyen iş adamlarının bu 
süreçte çok daha fazla sosyal sorumluluk 
projesi hayata geçirmesi gerektiğini ifade 
ederek, TÜMSİAD olarak çok yakında ka-
muoyu ile bu projelerini de paylaşacaklarını 
bildirdi. 
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ÜRETEN TÜRKİYE’NİN 
DEMOKRASİ HAREKETİ” 
BAŞLIYOR
TÜMSİAD “Biriz 
beraberiz” diyerek
 Üreten Türkiye’nin 
Demokrasi 
Hareketi’ni başlattı.



Almanya’daki tekstil 
ve hazır giyim 
sektöründe esasen 
küçük ve orta ölçekli 
işletmeler mevcuttur

Avrupa’nın en büyük sanayi 
ve ekonomisine sahip olan 
Almanya’da, ekonominin 
temeli üretim ve üretime bağlı 

hizmetlerden oluşmaktadır. Genelde geliş-
mekte olan ülkelerde üretimin önemli bir 
ayağı olarak değerlendirilen tekstil sektörü 
Almanya için de önemli bir role sahiptir. 
Almanya’daki tekstil ve hazır giyim imala-
tında küçük ve orta büyüklükteki şirketler 
yer almaktadır. 

Son yıllarda Almanya tekstil ve hazır giyim 
sektörü, Avrupa’daki diğer ekonomiler gibi 
hızlı bir değişim içerisine girmiştir. Bu de-
ğişim gerek sektörün üretim merkezlerinin 
Uzakdoğu Asya gibi daha ucuz emek gü-
cüne sahip ülkelere kaymasından, gerekse 
de enerji ve vergilerdeki yüksek maliyetten 
kaynaklanmaktadır. 

Almanya’daki tekstil ve hazır giyim sektö-
ründe esasen küçük ve orta ölçekli işletme-
ler mevcuttur. Almanya’da, toplam ciroları 
500 milyon Euro’ya kadar olan ve toplam 
çalışan sayısı 250 kişiden az olan firmalar, 
KOBİ olarak kabul edilmektedir. 

Almanya tekstil sanayiinde faaliyet göste-
ren firmaların yaklaşık %90’ı 250 kişiden 
az personel istihdam etmektedir. Hazır 

giyim sektöründe de tablo buna benzerdir; 
işletmelerin %90’ı 250 kişiden az personel 
istihdam etmektedir ve KOBİ olarak sınıf-
lanmaktadır. 

Almanya tekstil ve hazır giyim sanayii 
hızlı bir dönüşüm içerisindedir. 2010 yılı 
verilerine göre tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren 732 firmada yaklaşık 80 bin, kon-
feksiyon sektöründe ise faaliyet gösteren 
323 firmada yaklaşık 43 bin kişi çalışmak-
tadır. 

Bu verilere göre tekstil ve hazır giyim 
sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 1.055 
firmada yaklaşık 123 bin kişi çalışmaktadır. 
Sözkonusu verilere göre tekstil sektöründe 
firma sayısı 2009 yılına göre %4,7 azalır-
ken, hazır giyim sektöründeki firma sayısı 
%9,5 azalmıştır. 

Bu dönüşümün arkasında, üretim merkez-
lerinin başta Uzakdoğu Asya olmak üzere 
daha düşük emek maliyetlerinin bulunduğu 
ülkelere kayarak, Almanya’daki pazar pay-
larını garanti altına almaları yatmaktadır. 

Alman Merkez Bankası (Deutsche Bank) 
tarafından her yıl yayımlanan ‘Almanya 
Ekonomisinin ve Sektörlerin Görünümü’ 
raporunun son güncel versiyonuna göre, 
Alman tekstil ve teknik tekstil ihracatında 
geleneksel ihracat pazarlarından gelen sipa-
rişler miktar bazında azalmakta, stokların 
şişmesini engellemek amacıyla bir defada 
yüklü siparişler verilmemektedir. 

Bu çerçevede geçmiş dönemlerin verimli 
pazarları Rusya, Çin ve Hindistan’dan 
gelen siparişlerde de düşüşler olduğu 
kaydedilmektedir. Raporda Alman tekstil 
sanayisinin güçlenmesi için yerli üreti-
min teşvik edilmesi ve yurtdışına kayan 
üretimin yeniden ülke içine yönlendirilmesi 
özellikle vurgulanmaktadır. 

ALMANYA’DA TEKNİK 
TEKSTİLLER 

Global pazarlardaki büyük rekabet dolayı-
sıyla, bugün 2,5 milyon kişinin tekstil ve 

konfeksiyon sektöründe istihdam edildiği 
AB ülkelerinde, konvansiyonel tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerinden katma değeri 
daha yüksek olan, bilgi yoğun ve fonksi-
yonel teknik tekstillere ve nanoteknoloji 
ürünlerine doğru keskin bir yönelim sözko-
nusudur. 

Avrupa tekstil ve konfeksiyon sanayiinin 
geçirmekte olduğu değişim sebebiyle, 1995 
yılından bu yana dünyada teknik tekstillerin 
üretimi artmaktadır ve 2015 yılı itibariy-
le artış trendi devam etmektedir. Sadece 
Avrupa’da 21 milyar doların üzerinde bir 
teknik tekstil pazarı sözkonusudur. 

Tıptan havacılığa ve uzay sanayisine, tarım-
dan otomotive, inşaattan nakliyeye, Tekstil, 
Deri ve Halı Şubesi Sayfa 13 

ALMANYA DIŞ TİCARETİ YILLAR 
İTİBARİYLE GENEL İHRACAT VE 
İTHALAT 

Almanya’nın 2010 yılında yaklaşık 1,3 
trilyon dolar olan genel ihracatı, 2014 yılına 
kadar sadece 2012 yılında gerilemiş ve 
diğer yıllarda yükseliş eğilimi göstererek 
2014 yılında bir önceki yıla göre %6,2 
artışla 1,5 trilyon dolara yaklaşmıştır. 

2010 yılında yaklaşık 1,1 trilyon dolar de-
ğerinde olan Almanya’nın genel ithalatı ise, 
yine ihracata benzer şekilde sadece küresel 
mali krizin yaşandığı 2012 yılında gerilemiş 
ve diğer yıllarda artış kaydederek, 2014 
yılında bir önceki yıla göre %4,6 artışla 1,2 
trilyon dolara yükselmiştir.

Almanyanın en çok tekstil ürünleri ithal 
ettiği ülkeler arasında Türkiye 2013-2014 
yılları arasında; (Birim Milyon Dolar)

2013   2014    Değişim    Pay 
493    499      1.1%          4.9%  olarak  İtal-
ya, Çin, Hollanda, Avusturya dan sonra 5. 
Sırada yert almaktadır. 
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ALMANYA TEKSTİL 
SEKTÖRÜ VE PAZARI
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2015 yılında ülkemiz 
8,9 milyar dolarlık 
örme ürün, 5,9 
milyar dolarlık 
da örülmemiş 
ürün ihracatı 
gerçekleştirmiştir. 

İhracat 2005 ve 2006 yılında 11,5 mil-
yar dolar civarında gerçekleşen hazır 
giyim ihracatı 2007 yılında %15,6 
oranında artış göstererek 13,5 milyar 

dolara yükselmiştir. 

2008 yılında ise önemli pazarlarımızdan 
İngiltere ve A.B.D.’ye gerçekleştirilen 
ihracatın sırasıyla %20 ve %40 oranlarında 
gerilemesi toplam hazır giyim ihracatının 
%2,3 düşmesine ve 13,2 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleşmesine yol açmıştır. 

2009 yılında küresel krize bağlı dış talep-
teki daralmanın bir sonucu olarak %14,7 
gerileyerek 11,2 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşen sektör ihracatı, 2010 yılında 
yeniden artış trendine girerek %10,3 ora-
nında artış göstermiş ve 12,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 

2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %9,4 ve 
%2,5 artış sağlanmış, 2013 yılında ise %8,1 
oranında artışla 15 milyar dolar tutarında 
hazır giyim ürünleri ihracatı gerçekleştiril-
miştir. 

2014 yılında sektör ihracatımız bir önceki 
yıla göre %8,7 oranında artış göstermiş ve 

16,3 milyar dolar olarak gerçekleşerek en 
yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2015 yılında 
ise hazır giyim ihracatımızdaki artış trendi 
tersine dönmüş, bir önceki yıla göre %8,6 
oranında azalarak 14,9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda hazır giyim ihracatının toplam 
ihracat içindeki payı azalmış olmakla birlik-
te söz konusu pay 2012 yılında %9,1 iken 
2013 yılında artarak %9,9 olmuştur. 

2014 ve 2015 yıllarında söz konusu pay 
%10,3 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 
itibarıyla hazır giyim ihracatının 10 milyar 
doları örme ürünlerden, 6,2 milyar doları da 
örülmemiş ürünlerden kaynaklanmıştır. 

2015 yılında ise ülkemiz 8,9 milyar dolarlık 
örme ürün, 5,9 milyar dolarlık da örülme-
miş ürün ihracatı gerçekleştirmiştir. 

2,9 milyar dolarla tişörtler, 1,6 milyar 
dolarla kazaklar, 1,3 milyar dolarla kadın 
ve kız çocuklar için takımlar ve 1 milyar 
dolarla çoraplar örme ürünler arasında en 
öne çıkan ihracat kalemleridir. 
Kaynak ekonomi bakanlığı

TÜRKİYE’NİN 
DIŞ TİCARETİ



SAYIN SARTIK, KUMAŞ 
SEKTÖRÜNÜ KISACA 
DEĞERLENDİRİRMİSİNİZ?

Öncelikli olarak kumaş sektörü  için ifade 
ediyorum, pamuk ve dövizdeki olumsuz 
yansımalar çok dikkat çekici bir şekilde 
göze çarpmaktadır. 90’lı yıllarda 15 dolara 
satılan kumaş, şu an 5 dolara kadar satıl-
maktadır. Aradaki farka dikkat ederseniz, 
bizim ne kadar zor durumda olduğumuzu 
çok net görürsünüz.

Sektörümüzde neredeyse A-Z ye her 
şeyimiz ithal, adata kendi ülkemizde dış 
ülkelere fason’cu olarak iş yapan sanayici 
gibiyiz. Bu durumda olmamızın nedenle-
rin biride, banka kredi faizlerinin yüksek 
olması. Faizlerdeki bu yüksek oran bizlerin 
yatırımlarında ciddi olarak engel teşkil 
etmektedir. Bununla beraber, ithal iplik, 
dövizde yaşanan sıkıntılar, kurun düzen-
sizliği, de üretimlerimizi olumsuz yönde 
etkilemektedir.
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BURADA ŞUNU ÖZELİKLE İFADE 
ETMEK İSTİYORUM, TEKSTİL 
KENDİ SANAYİSİ İLE BÜYÜRSE 
ANCAK BAŞARI KAZANIR

Mustafa Sartık
Sarteks Yönetim Kurulu Başkanı

İthal iplik, dövizde 
yaşanan sıkıntılar, 
kurun düzensizliği, 
üretimlerimizi 
olumsuz yönde 
etkilemektedir



KUMAŞ ÜRETİMİNİN  
HAMMADDESİ OLAN PAMUK 
VE İPLİK KONUSUNDA NELER 
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Tarladan pamuğa, pamuktan ipliğe, iplikten 
kumaşa , kumaştan ürünlerin imalatına 
kadar, makineleşme dahil, bunları kendi 
ülkemizde ve toprağımızda gerçekleşti-
remediğimiz takdirde yukarıda da ifade 
ettiğim gibi kendi ülkemizde fasonculuktan 
kurtulamayacağız.

Sektörümüzde girdilerin çokluğu (elektrik, 
su, doğalgaz,s.s.k , vergi , işçi maşları, v.b)
gibi konuların istikrarlı bir hale getirile-
memesi, biz sanayicilerin, ülkemize ve 
işletmelerimize daha fazla katma değer 
sağlamamıza engel olmaktadır.

Kumaş olarak dünyaya en iyi ürünleri sun-
mamıza ve rahatlıkla satmamıza rağmen, 
Türk Malı, yani TM olamamanın sıkıntısını 
yaşıyoruz. Özelikle makineleşme ile birlik-
te ar&ge ve inavasyon konularının üzerine 
karalı bir şekilde gitmeliyiz.

ÖZELİKLE MAKİNELEŞMENİN 
ÜZERİNDE DURUŞUNUZUN 
SEBEBİ NEDİR?

Makineleşme süreci içerisinde 1980 li yıl-
larda, Almanya’dan Çine giden makinaları 
direk ülkemize getirebilseydik, bizimde bu 

konuda sektörümüzle ilgili sanayileşmemiz 
söz konusu olacak ve bugün belki de bu 
sıkıntıları yaşamayacaktık.

Burada şunu ifade etmek istiyorum, Tekstil 
kendi sanayisi ile büyürse anacak başarı 
kazanır.

KALİTE VE KALİFİYE 
ELEMAN KONUSUNU NASIL 
BALKIYORSUNUZ?

Kalifiye eleman yetersizliği ve bu konuda 
eleman yetişmemesi sektörümüzde kali-
tenin düşmesine’de neden olmaktadır. Bu 
konunun, ilgi kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan çok ciddi değerlendirilmesi gerekir.

Patronların maliyet hesaplarını doğru yap-
mamaları, sürdürüle bilirliğimizin önüne set 
olarak çıkmaktadır. Dolayısı ile düzensiz 
hesap, kısa ömürlü işletmeler ve tüccarlar 
yaratmaktadır. Bu iş tedarikçileri ve yan 
ürün imalat ve satıcılarını zor durumda 
bırakmaktadır.

ÜLKEMİZDE YAŞANAN 
DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA 
SANAYİCİ VE İŞ ADAMI OLARAK  
NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Darbeler, ülkelere zara vermekle kalmaz, 
her alanda uzun yıllar geri kalmalarına 
neden olurlar, Bunu da, Türk milleti olarak 

darbeler  ve darbe girişimleri, ülkemize 
ve insanımıza çok acı tecrübeler yaşat-
makla kalmamış, yıllarca telafisi mümkün 
olmayan sosyal ekonomik yaralar açmıştır. 
Umarım artık,bu tür girişimler  şimdiden 
sonra asla başarılı olamayacak ve gerçek-
leşmeyecektir.

Gelişen bir Dünyada ve Türkiye de bu tür 
girişimler asla tasvip edilmemelidir.

Türkiye, Bu konuda iktidarı ve muhalefeti 
ile beraber, siyasetçisi, askeri polis her 
şeyden önce milletiyle en güzel tavrı ortaya 
koymuş ve gereken dersi darbecilere ve 
dünyaya vermiştir.

Bizler ülkesini seven sanayiciler ve iş 
adamları olarak, üretimimizle ve ortaya ko-
yacağımız katma değerli ürünlerle ekono-
miye katkı sağlayarak kendimiz gösterecek 
ve devletimize destek olacağız. 
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Tüm Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(TÜMSİAD)’nin 
düzenlediği Yeni 
Ufuklar başlıklı 
konferans serisinin 
ilk ayağında, 
Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 
Ekonomist Dr. Cemil 
Ertem, “Ekonomide 
Türkiye’nin Yeniden 
İnşası” konulu bir 
konferans verdi.

TÜMSİAD Genel Merkezi hi-
mayesinde TÜMSİAD İstanbul 
Şubesi tarafından Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen konfe-

ransa, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. 
Hasan Sert, TÜMSİAD Genel Başkanı 
Yaşar Doğan, TÜMSİAD İstanbul Şube 
Başkanı Soner Biber, TÜMSİAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile 500’e yakın iş adamı 
katıldı.

Konferansın açış konuşmasını yapan İstan-
bul Şube Başkanı Soner Biber, iş adamları 
olarak hedeflerinin Türkiye’yi güç odağı 
ve söz sahibi haline getirmek olduğunu 
söyleyerek tam bağımsız ülke hedefi için 
üretmeye devam edeceklerini belirtti.

MİLLET DEVLET ELELE

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, 
“Gerçekleşen bu terör saldırısına karşı Baş-
ta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
Türkiye’de millet ve devlet el ele çok bü-
yük bir başarı elde etmiştir” dedi. Darbe gi-
rişiminin üstünden birkaç hafta geçtiğine ve 
Türkiye ekonomisinin halen dimdik ayakta 
olduğuna dikkat çeken Doğan, Türkiye’nin 
artık daha güvenilir bir yatırım limanı ol-

duğunu ifade etti. Doğan, Türkiye’yi 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerinden hiçbir gücün 
geri döndüremeyeceğini de vurguladı.

SIRA DÜNYAYA EKONOMİK 
DARBE YAPMAKTA

Milletvekili Dr. Hasan Sert ise 15 
Temmuz’un artçılarının darbe gibi olma-
yacağını söyleyerek esas darbeyi halkın 
darbecilere karşı yaptığını ifade etti. Sert, 
şimdi bir darbe daha lazım diyerek sıranın 
Türkiye’nin tüm dünyaya gücünü göstere-
cek bir ekonomik darbe yapmakta olduğuna 
dikkat çekti. 

Tüm noktalara ihracatla ulaşılması gerekti-
ğini ifade eden Sert, iş öğretecek, istihdam 
sağlayacak ekonomik destanlar yazmanın 
zamanının geldiğini vurguladı.

“15 TEMMUZ DEVLETİN 
YENİDEN YAPILANMASI İÇİN 
MİLAT”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ekonomist 
Dr. Cemil Ertem ise 15 Temmuz’u devletin 
yeniden yapılanması için fırsat ve milat ola-
rak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
15 Temmuz’un sivil toplumun da yeni bir 
duyarlılıkla yeniden yapılanması ve kurum-
sallaşması için bir milat olduğunu açıklayan 
Ertem, sivil örgütler ve sivil yapılanmaların 
toplumun demokratik güvencesi olduğunun 
altını çizdi.

TANAP’I ENGELLEMEK 
VE PETKİM’İ YOK ETMEK 
İSTEDİLER

FETÖ örgütünün ekonomiyi nasıl etkile-
mek istediğine dair Ertem şunları söyledi: 
“FETÖ’nün en ciddi yapılanmalarından biri 
Azerbaycan’da. Hazar-Şahdeniz kaynakları 
Azerbaycan’ın bağımsızlığı için çok önemli 
kaynaklar. 

TANAP ile bu kaynaklar taçlandığı zaman 
Türkiye Azerbaycan kardeşliği ekonomik 
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15 TEMMUZ DEVLETİN YENİDEN İNŞASI İÇİN MİLAT OLACAK

EKONOMİK REFORMLAR 
İÇİN FIRSAT DÖNEMİ



olarak taçlanacak. Belki de bölgedeki en 
önemli ekonomik projelerden biri TANAP. 
Bu örgüt üst aklın yönlendirmesiyle bu 
projeleri önlemek, iki ülke kardeşliğine 
balta vurmak için en yoğun Azerbaycan’da 
örgütlendi. Örgüt, en etkin Azerbaycan’ın 
enerji şirketlerinde örgütlenmiştir.”.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da açığa çıkma-
ması durumunda TANAP’ı engelleme, 
PETKİM’i yok etme gibi hedefleri oldu-
ğunu, PETKİM’in FETÖ tarafından adeta 
işgal edildiğini söyleyen Ertem, şu an 
PETKİM’in küresel şirket olma yolunda 
daha hızlı adımlar atacağını da belirtti.

BATILILARA SAĞLAM 
EKONOMİMİZLE CEVAP VERDİK

Türkiye’nin 15 Temmuz’un hemen sonra-
sında 2-3 milyar dolar döviz satarak bunun 
ekonomik direnişi de beraberinde getirdiği-
ni söyleyen Ertem, Batılılar beklemese 18 
Temmuz’da İstanbul Borsası’nın açıldığını 
ve 15 Temmuz sabahındaki gibi başladığını 
belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının da dar-
beyi desteklediğini söyleyen Cemil Ertem, 
anlaşmamız olmadığı halde Standard & 
Poor’s Türkiye’nin notunun düşürdü ki bu 
doğru değildi dedi. 

Ertem, sözlerine şöyle devam etti: “Stan-
dard & Poor’s bunun etkilemediğini görün-
ce 1 Ağustos’ta, aynı metni aynı gerekçeleri 
tekrar uluslararası basına servis etti: ‘Biz 
not indirdik Türkiye ekonomisi çok etkilen-
medi, bir daha ısıtıp servis edelim bakalım 

ne olacak’ diye denediler herhalde. Bunlar, 
yapılan darbe tehdidinin arkasında durmak 
gibidir.”

15 Temmuz’u fırsata dönüştürmenin yolları

Cemil Ertem, 15 Temmuz’u nasıl fırsata 
dönüştürülebileceğine dair de açıklamalarda 
bulundu. Ertem, ekonomik reformların bu 
süreçte daha hızlı yapılacağına dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin 2016’dan başlamak 
üzere 2017’de çok parlak bir görünüm 
sergileyeceğini ve 2017’den başlamak 
üzere Türkiye’ye sermaye girişlerinin 

artacağını kaydetti. Getirilen vergi affının 
daha hakkaniyetli ve adil vergi sistemine 
geçişin başlangıcı olduğunu bildiren Ertem, 
yeni geliştirilecek para politikalarının da 
Türk Lirasının erimesini önleyecek nitelikte 
olması gerektiğini vurguladı.

VARLIK FONU İLE KAYNAKLARI 
İYİ DEĞERLENDİRME FIRSATI

Türkiye’de mega projelerin bugüne kadar 
devlet kaynaklarına dokunulmadan, bütçe 
disiplinine zarar vermeden hayata geçi-
rildiğini ve yap-işlet-devret modelinin 
uygulandığını söyleyen Ertem, bu süreçteki 
tartışmaların da Varlık Fonu ile son bulaca-
ğını bildirdi. 

İSLAMİ FİNANS İLE 
TASARRUFLAR EKONOMİYE 
KAZANDIRILACAK

Ertem, İslami Finans’ın da gönül rahatlı-
ğıyla tasarruf yapılmasını sağlayacağını 
belirterek, faiz nedeniyle tasarruflarını 
değerlendirmeyenlerin ekonomiye kazandı-
rılacağını belirtti. 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 
ANLAŞMASI’NA TADİLAT GEREK

Türkiye’nin dünyadaki yeni ticaret haritala-
rında enerji ve ticaret koridorlarında merkez 
olacağını ifade eden Ertem, Gümrük Birliği 
anlaşmasının yeniden düzenlenmesinin ve 
tadilatının gerektiğine de dikkat çekti. 
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1971’de aramızdan 
ayrılan duayenimiz 
EmilMayer’in de her 
zaman söylediği; 
“herkesten bir 
adım önde olmamız 
gerekir” felsefesi 
bugün de aynen 
geçerlidir.

Orta ölçekli Alman Endüstri-
sinin en yenilikçi firmasıdır. 
Merkezi Almanya Albstadt’ta 
bulunan Yuvarlak Örgü Maki-

nesi üreten Mayer&Cie. 24 Temmuz’da en 
iyi ilk 100 firma arasına girmeyi başar-
dı. Mayer&Cie.’nin yenilikçi ruhunun 
taçlandırılması sadece bu ödülle de sınırlı 
kalmayacaktır.

Spinit Teknolojisiyle üretim yapan Mayer 
makinaları, 300’den fazla patent ve desen-
leri, sürekli sektöre damgasını vuran, aynı 
zamanda iz bırakan yenilikler,sadık müşte-
rilerimizle birleştiğinde piyasadaki liderliği-
miz bu ödüllerle daha da büyüyecektir.

1971’de aramızdan ayrılan duayenimiz 
EmilMayer’in de her zaman söylediği; 
“herkesten bir adım önde olmamız gerekir” 
felsefesi bugün de aynen geçerlidir.

YENİLİĞE YATIRIM YAPMAK..

Mayer&Cie. üretim stratejisini, 1965’ten 
beri evi olan Albstadt’ta, Araştırma ve Ge-
liştirme departmanıyla birlikte yürütmekte-
dir. Kuruluşumuz hemen her yıl cirosunun 
%5’ini bu departmana ayırmaktadır. Bu 
katkı piyasadaki emsalleriyle kıyaslandığın-
da Mayer&Cie.’nin çok yukarıya koyduğu 
bir çıtadır. Tüm çalışanlarımızın yaklaşık 
%7’si araştırma ve konstrüksiyon bölümün-
de çalışmaktadır. 

Satıcılarımız ve tüm dünyadaki mümes-
silliklerimizin (yaklaşık tüm dünyada 80 
temsilcilik bulunuyor), amacı müşterileri-
mize sadece makine satmak olmayıp, aynı 
zamanda onları gelecekte, rekabet edebil-
meleri için bir adım öne çıkarabilecek avan-
tajları da anlayabilmek ve onların hizmetine 
sunabilmektir.

Mayer&Cie. Yönetim Kurulu Başkanı 
Benjamin Mayer temel prensiplerini “Daha 

çok kapasiteye sahip makinaları müşterile-
rimize, daha çok verim verebilecek şekilde 
sunabilmektir” olarak açıklıyor

Benjamin Mayer özellikle ‘Hız, üretim 
kaybı ve üretim miktarı’ konularını esas 
hedef koyduklarını ve bu noktalarda müş-
teri memnuniyetini nasıl arttırabileceklerini 
öncelikli olarak araştırdıklarını belirtiyor. 
Diğer önemli bir konu olarak ise Bay Ma-
yer, makinaların enerji tasarrufu konusunda 
geliştirilmeye çalışıldığını vurgularken işin 
devamlılığın kendilerinde esas olduğunu 
söylüyor :“Bir diğer önemli konu da sürdü-
rülebilirlik, ki bu hangi sektörde olursanız 
olun çok önemli”.

YENİLİKÇİLİĞİN GÜCÜ 
İŞLETMENİN ODAK 
NOKTASIDIR..

Mayer&Cie. bugün bünyesinde 320 Patent 
ve desen koleksiyonuyla oldukça zengin 
bir yelpazeye sahiptir. İlk patent hakkı ta 
1938’lere kadar dayanmaktadır. Bu patent-
lerden 50’si Spinit Örgü teknolojileriyle 
ilişkilidir. Bu alandaki son patent çalışması 
da Haziran ayında açıklandı. Fancy-Modul 
adındaki bu patent sayesinde Spinit tekno-
lojisinde kullanılabilecek ve kullanıcıların 
kendilerine özel, yepyeni desenler üretebi-
lecekleri bir yenilik geliştirilmiş oldu.

Mayer&Cie bu patent çalışmalarını yaratıcı 
gücünü en iyi şekilde yansıtan birer işletme 
felsefesidir.

MAYER&CIE.
HER ZAMAN 
BİR ADIM ÖNDE 
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Bu felsefe firma kadar eskidir. Daha 1905 
ile 1935 arasında Mayer&Cie.’nin ilk yılla-
rında kurucu isim 

JohannesMayer, yuvarlak örgü makinaları-
nın teknolojik olarak geliştirilmesi konu-
sunda çalışmalar başlatmıştır.

MCT onun döneminde kurulmuştur. Johan-
nesMayerve oğlu EmilMayer 1935’dekendi 
yuvarlak örgü makinalarını yapmaya karar 
verdiklerinde, sadece 3 yıl sonra kendi ge-
liştirdikleri makinayla seri üretime geçmeyi 
başarmışlardı bile.

1971’de elektromanyetik örnek makine pi-
yasaya sürüldüğünde de, 1983’de Tek İğne 
seçme teknolojinde de Mayer&Cieduayeni 
Bay Emil Mayer’in felsefesine sadık kalmış 
ve bir adım önde olmuştur.

YENİLİKÇİLİK GÜCÜ CESARET 
İSTER:

“Yenilikçi olmak, sabırla ve inatla inandık-
larınızın üstüne gitmektir” diyor Benyamin-
Mayer ve ekliyor

“Bir parça da cesur olmak gerekiyor. 
Biz yeniliklerimizle zirvede kalma-
yı hedefliyoruz. 1965 yılında çıtayı en 
yukarıya koyan EmilMayer’in torunları 
Benjamin,Marcusve SebastianMayer bu se-
viyeyi hep koruma hatta daha da yukarılara 
çıkarma peşindeler.

MCT makinalarıyla ev tekstilleri, spor, 
abiye ve yüzme kıyafetleri, mobilya oturma 
kumaş takımları, iç çamaşır ve teknik tekstil 
ürünleri üretilebilir. 

1905’de kurulan Mayer&Cie. Firmasın-
da 2015 itibarıyla 450 çalışanıyla 100 
milyonEURO’luk bir ciroya imza attı. 
Albstadt’daki merkez fabrikanın yanı sıra 
Brezilya, Çin ve Çek Cumhuriyeti’nde de 
işletmesi olup, Mayer Mümessillik Türkiye 
gibi yaklaşık 70 ülkede de temsil edilmek-
tedir.

DÜNYA LİDERİ MAYER&CIE. 

2015 yılında bir önceki yıla göre cirosunu 
%10 arttıran Yuvarlak Örgü Makine Devi 
Mayer&Cie. 2016 yılının ilk 6 aylık peri-
yodunda rekor bir makine satışı ile pazarın 
% 20’sini elde etti. Şirketin 2009 yılında 
yaşadığı finansal krizden şimdi eser yok. 
Tam tersine Mayer&Cie. bu yıl geçen yıla 
göre 200 makine fazla üretmek zorunda 
kalacak.

Artan kapasite ihtiyacını karşılayabilmek 
adına dev hamlelere imza atmaya devam 
eden Alman Devi, Çek Cumhuriyeti’nde 
Vsetín’de bulunan 5000 metrekarelik Han-
gar Fabrika alanını tamamlamak üzere. 

Yuvarlak Örgü pazarında son on yılda 
yaklaşık 300.000 makinalık bir ihtiyaç 
karşılandı.

Mayer&Cie.’nin bu toplam pazardaki dün-
ya payı % 15 ile 20 arasındadır. BU oranla 
Albstadtlı Alman Devi pazarın en büyük 
lideri konumundadır. Mayer bu liderliğini 
nokta atışlarla da perçinlemek istiyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Benjamin Mayer 
Makine satışlarının artması için çeşitliliğe 
önem verdiklerini anlatarak şu konuya 
değindi : “Ürün yelpazemizi Double Jersey 
ve Jacquard Makinalarının yanı sıra 

S- ve D- kategorisinde de oldukça geniş 
seçeneklere sahibiz.”

Mayer&Cie. 2015 yılında 1.300’de fazla 
makine üretti ve sattı. 2016 sonunda bu 
rakamın 1500 olması bekleniyor.

Üretim kapasiteleri Albstadt, Vsetinve 
Shanghai’da limitleri zorlayarak çalışmak-
tadır. 

Çek Cumhuriyeti’ndeki yeni fabrikada 
2016 itibarıyla üretime başlandı. 

Çin’e özel olarak tek plaka MSC 3.2ve çift 
plaka makinaolan MDC 2.2 de oradaüreti-

liyor.

Mayer&Cie. Satış Direktörü Wolfgang 
Müllersektörün talebine yetişmeye ça-
lıştıklarını ancak talebin çok fazla oldu-
ğunun altını çiziyor. “Amerika Birleşik 
Devletleri’nden Bangladeş’e kadar pazarın 
bir numaralı aranan markasıyız. Esas gü-
cümüz özellikle Double Jersey ve Jacquard 
Makinalarında yatıyor.”

Mayer&Cie. Makinalarının tercih edilme-
sinin bir başka önemli sebebi de sürdürüle-
bilirlik prensinin bu markayla özdeşleşmiş 
olması. Lokal üretim giderek yaygınlaşıyor 
ve yerel talepler geleneksel standartlara 
dönüşüyor. 

Trend o anlamda insanların kendi memle-
ketlerindeki tercihlere doğru kayıyor. Bu 
uzak mesafe nakliye masraflarını bertaraf 
ediyor ve alıcılara da esnek hareket kabili-
yeti sağlıyor.

Hızlı gelişen ve değişen moda dünyası anlık 
reaksiyonları gerektiriyor. İşte tam bu nok-
tada Mayer&Cie. müşterilerinin taleplerini 
göz önünde bulundurarak ihtiyaçlara göre 
makine üretmektedir.

“Bu konuda örnek gösterilebilecek en geliş-
miş Pazar da Türkiye’dir” diyor Wolfgang 
Müller. Satış Direktörü Müller Türkiye’deki 
müşterilerinin özellikle Jacquard- ve Doub-
le Jersey Makinalarla çalışmak istediklerini 
ve genellikle bu yönde sipariş aldıklarını 
vurguluyor.

Orta Amerika ve Güney Amerika’nın da 
bu konuda kapasite olarak Türkiye’ye 
yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Hâlihazırda 
Pazarda Çin’in makina siparişi konusunda 
lider olduğunu belirten Müller, kendilerinin 
2 ile 3 bin arasında sadık müşterilere sahip 
olduklarını belirtti. Geçen yıl 70.000’inci 
makinasını üreten ve üretiminin %95’ini 
ihraç eden Mayer&Cie. 111 yılı geride 
bırakmanın haklı gururunu yaşamakta. 



Asya’nın en önemli tekstil endüstri fuarı ITMA ASIA+CITME, en 
yeni tekstil trendlerini ve tekstil makinelerini sergilemek üzere 21 
Ekim’de Çin – Shanghai’da kapılarını açıyor.

Yuvarlak örgü makine üreticisi Terrot Group salon 4 stand F12’de 
olacak, Terrot ve Pilotelli Macchine Tessili markalarına ait iki maki-
ne sergileyecek.

Özel Uygulamalar için İleri Teknoloji Çift Taraftan Jakarlı 

Terrot  UCC548E

Terrot geniş ürün yelpazesiyle, interlock mini jakardan, transfer 
teknolojisiyle donatılmış makineleriyle dış giyim ve spor giyim ya 
da özel yatak teknolojisi makineleri, transfer ve spacer tekonoloji-
siyle donatılmış makineleriyle teknik tekstil alanlarına kadar sayısız 
uygulama içinde örgü kumaş üretimine olanak sağlıyor.

Kapakta ve silindirde elektronik iğne seçimli, Çift-Elektronik Jakar 
UCC548E2 (2-yol teknik) ve UCC548E3 (3-yol teknik) en yeni 
modeller arasında yer alıyor . Bu makineler bir kumaşın iki tarafın-
da çeşitli desenler yapmaya olanak sağlayıp E28 inceliklere kadar 
üretebiliyor. Direkt desen yükleme yoluyla desen değiştirme süreci 
kolaylaşıyor ve makinede deseni değiştirme süresi azalıyor. 

[Photo: UCC548E model]

Pilotelli SL-4 Teknolojisi

Güçlü Tek Plaka Üretimi

Pilotelli’nin platinsiz son jenerasyon SL4 makinesi, Terrot tara-
fından patentlendirilen  teknolojiyle birleşiyor. Pilotelli platinsiz 
teknolojisi kullanım kolaylığı, yüksek verimlilik ve daha az bakım 
garantisi veriyor.

Bu makine silindirin sabit bir noktasında ilmek şekillendirme 
tekniğine dayanıp ve E40 inceliklere varan kumaşlarda kullanıla-
bilmektedir. Sonuç olarak tüm ilmeklerin aynı yapıda olması ve 
tamamen dikey çizgisiz kumaş elde edilmesi mümkün oluyor. Bu 
sadece kumaş kalitesini yükseltmekle kalmayıp, rahat bakım ve 
enerji tasarrufunu da destekliyor. Geleneksel platinler olmadığı için 
örgü kafasının temizlenme sıklığı da azalıyor. Var olan click-clack 
sistemi ile kumaşın düşmesi halinde tekrar aldırılması çok kısa 
zamanda tamamlanıyor.

SL4 model makine tüp sarım kasa ve açık en kasa olarak mevcut 
olup ve aynı zamanda yüksek hızlı üretim için özel yapılandırmaya 
da uygundur.

[Photo: SL-4 J 3.0-4 T.3]

UCC548E3 ITMA ASIA’ da sergilenecek:
Fuar Makinesi UCC548E3 UCC548E3, 34“, E28
Çap: 30”
Sistem Sayısı: 48
İncelik: E22
İğne Yolu Sayısı: Silindirde 3-yol teknik piezo iğne seçimi 
Kapakta  2-yol teknik piezo iğne seçimi 
Örgü Yapısı: Çift elektronik jakar
Kumaş Uygulama:  Spor giyim, günlük giyim, iç giyim, dış giyim, 
teknik tekstil

UCC548E3 ITMA ASIA’da sergilenecek:
Fuar Makinesi SL-4 J 3.0-4 T.3

Çap: 34”
Sistem Sayısı: 102
İncelik: E28
İğne Yolu Sayısı: Yüksek hız tek plaka için donatılmış 2 çelik yolu 
Örgü Yapısı: Tek Plaka
Kumaş Uygulama: Günlük Giyim
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ITMA ASIA 2016 TERROT 
GROUP YUVARLAK ÖRGÜ 
MAKİNELERİ



With its machine range Terrot offers the means to produce a large 
variety of knitted fabrics for several applications, from fashion 
and sportswear supported by transfer technique and Interlock Mini 
Jacquard or home textiles such as special mattress ticking machines 
to transfer and spacer technology for technical textiles. 

Among the latest models are the Double-Electronic Jacquard UC-
C548E2 (2-way technique) and UCC548E3 (3-way technique) with 
electronic needle selection both in dial and cylinder. It masters high 
gauges up to E28, which allows various pattern styles on both sides 
of one fabric. Rapid pattern changes are easily processed via direct 
pattern data upload and changeover time is reduced.

[Photo: UCC548E model]

The SL4 version, latest generation of Pilotelli’s sinkerless range, 
incorporates newly engineered technology that is patented by Terrot. 
Easy to use, the Pilotelli sinkerless technology guarantees high 
output and reduced maintenance. 

It masters fine fabrics up to gauge E40 and the stitch forming 
technique is in a stationary point of the cylinder. Consequently we 
obtain a superior uniformity of the stitch and a total absence of 
vertical lines. This does not only improve fabric quality but also 
supports easy maintenance and energy saving. Due to the absent of 
conventional sinkers the cleaning frequency of the knitting head is 
reduced. The in-build click-clack system solves the problem of pic-
king up the dropped-off fabric. In traditional machines, sinkers must 
be replaced after a certain period of time because of the wearing out 
caused in the knock-over area. 

The SL-4 model is available with tubular frame or open width 
frame, and is also available in special configuration for high-speed 
production. This machine model is ideal for the production of leisu-
re wear textiles.

[Photo: SL-4 J 3.0-4 T.3]

The model UCC548E3 will be exhibited at the ITMA ASIA:
Exhibition Machine UCC548E3
UCC548E3, 34“, E28

Diameter: 30”
Number of feeders: 48
Gauge: E22
Number of needle tracks: Piezo needle selection in 3-Way techni-
que in cylinder, Piezo needle selection in 2-Way technique in dial
Knitting structure: double electronic jacquard
Fabric Application: sportswear, leisure wear, underwear, fashion 
outerwear, technical textiles 

The model UCC548E3 will be exhibited at the ITMA ASIA:
Exhibition Machine SL-4 J 3.0-4 T.3

Diameter: 34”
Number of feeders: 102
Gauge: E28
Number of needle tracks: 2 cam tracks equipped for high-speed 
single jersey
Knitting Structure: single jersey
Fabric Application: leisure wear

Haber

57 ÖRME DÜNYASI Temmuz - Ağustos 2016

TERROT MACHINES FOR SPECIAL 
APPLICATIONS ADVANCED DOUBLE 
JERSEY JACQUARDS WITH UCC548E



2016 yılının ilk 
çeyreğinde ihracatı 
en fazla artan ürün 
grupları arasında 
dokuma bebek 
giyim eşyası ve 
aksesuarları da 
yerini aldı. Geçen 
yılın ilk üç ayına 
oranla yüzde 30 artış 
gösteren dokuma 
bebek giyim eşyası 
ve aksesuarları 
ihracatı 27,6 Milyon 
Dolar olarak 
kaydedildi.

Dünya hazır giyim ticaretinin 
yüzde 2,14’ünü oluşturan bebek 
giyiminde; ihracat rakamları 
2014 yılında 10 Milyar Dolar 

seviyesinde gerçekleşti. Artan sektör ve 
altyapı yatırımlarının yanı sıra firmalara 
sunulan kredi olanakları sayesinde Çin, 
dünya tekstil ve hazır giyim ihracatındaki 
payını son yıllarda artırarak yüzde 34,4 ile 
dünyanın en büyük bebek giyim ihracatçısı 
oldu. Çin’i, Bangladeş, Hindistan, Kamboç-
ya, Hong Kong ve Fransa izledi.

Bebek giyim ihracatında her yıl düzenli 
bir artış yakalayan Türkiye, bir önceki yıla 
oranla yüzde 4,7’lik bir artışla 231.1 Mil-
yon Dolar ihracat gerçekleştirdi. 

Türkiye, 33 Milyon Dolara yakın bir rakam 
ile en fazla Irak’a ihracat yaptı. Irak’ı 28,4 
Milyon Dolar ile İspanya izlerken, 25,5 
Milyon Dolar ile Almanya üçüncü sırada 
geldi. Türkiye’nin ihracat yaptığı ilk 10 
ülke arasında ise İngiltere, Libya, Fransa, 
Hollanda, Kırgızistan, Ukrayna, Belçika ve 
İtalya yer aldı. 

2016 yılının ilk çeyreğinde ise bebek giyim 

eşyası kalemlerinden biri olan dokuma be-
bek giyim eşyası ihracatı, en fazla ihracatı 
yapılan ürünler arasında kaydedildi. 

Bu ürün grubunda geçen yıla göre yüzde 30 
artış ile 27,6 Milyon Dolar ihracat kayde-
dildi.

Özellikle tekstil üretimi ve ihracatındaki 
başarısı nedeni ile dikkatleri üzerine çeken 
Türkiye, Istanbul Kids Fashion ile Avrupa 
ve Asya’nın çekim merkezi olmaya devam 
ediyor. 

Türkiye’nin önde gelen bebek giyim üretici 
ve ihracatçı firmalarını biraraya getiren 
İstanbul Kids Fashion, 27-30 Temmuz 
2016 tarihleri arasında, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek. 

200’den fazla ulusal ve uluslararası firma 
ile 350 markanın katılımının hedeflendiği 
fuarda, firmaların 2016 Sonbahar Kış, 2017 
İlkbahar Yaz koleksiyonları yer alacak.

Türkiye’de uluslararası platformda bebek 
ve çocuk hazır giyim sektöründe yapılan 
tek ve en büyük fuar organizasyonu olarak 
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BEBEK GİYİM İHRACATI 
YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 
YÜZDE 30 ARTTI



Dünyanın 8. büyük hazır giyim ihracatçısı
olan Türkiye’nin dünya tekstil ticaretinde
köprü vazifesi gördüğüne değinen UBM
ICC Genel Müdürü Erdal Baykara, “Türkiye,
stratejik coğrafi konumu itibari ile
Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
pazarlarındaki 1,5 Milyar müşteri için
kolay ulaşım ve uygun maliyetler nedeni ile
cazibe merkezi olarak kabul görüyor.

öne çıkan Istanbul Kids Fashion’da, 0-16 
yaş arası bebek, çocuk hazır giyim ve akse-
suarları sergilenecek. 

Yılda iki kez yapılan Istanbul Kids Fashion, 
Ocak ayında Uluslararası Anne Bebek 
Çocuk Ürünleri Fuarı’nın (CBME Türkiye) 
içerisinde ve Temmuz ayında ‘İstanbul Kids 
Fashion’ adı altında düzenleniyor.

Dünyanın 8. büyük hazır giyim ihracatçısı 
olan Türkiye’nin dünya tekstil ticaretinde 
köprü vazifesi gördüğüne değinen UBM 
ICC Genel Müdürü Erdal Baykara, “Tür-
kiye, stratejik coğrafi konumu itibari ile 
Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika pazarlarındaki 1,5 Milyar müşteri için 
kolay ulaşım ve uygun maliyetler nedeni 
ile cazibe merkezi olarak kabul görüyor. 

İstanbul Kids Fashion 2016, bu yıl da ka-
tılımcı ve ziyaretçilerine bu pazarda etkin 
rol almaları için önemli fırsatlar sunuyor” 
dedi. 

Sektörün önde gelen uluslararası imalatçı-
larını, tasarımcılarını ve ticari ziyaretçileri-
ni ön plana çıkaran Istanbul Kids Fashion, 

katılımcısına da pazar potansiyelini arttır-
ma konusunda geniş imkanlar tanıyor. 

Avrasya ülkelerinden 5.000’den fazla satın 
alma yetkilisi ve sektör profesyonellerinin 
bir araya geleceği Istanbul Kids Fashion, 
böylelikle ziyaretçisi için ürün ve marka 
çeşitliliği avantajı sağlarken, katılımcısı 
için de yeni iş bağlantıları kurma ve ürün-
lerini tanıtma fırsatı sunacak.

Bebek ve çocuk giyim ve abiye, iç çamaşı-

rı, çorap ve aksesuarlar, bebek ve çocuk ev 
tekstilinin yanı sıra hamile giyim ve akse-
suarları ürün gruplarının yer alacağı fuarın 
ziyaretçi profilini ise Perakendeci-Bebek 
& Çocuk ve Hamile Ürünleri, Bebek ve 
Çocuk Hazır Giyim, Ayakkabı Mağaza-
ları, Anne ve Hamile Giyim Mağazaları, 
Mağaza Zincirleri, Departman Store’lar ile 
İthalat ve İhracatçı, Distribütör, Acenta ve 
Toptancılar, Satın Alma Ofisleri ve Ticaret 
Firmaları ile E-Ticaret firmaları oluştura-
cak. 
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(TEMSAD) Başkanı 
Adil Nalbant, 
“Ülkemizin temel 
taşlarından bir 
tanesi tekstildir.

Tekstil makine endüstrisi, ülke-
mizde henüz tekstil sektörünün 
büyüklüğe yaraşır bir paya sahip 
değildir. Tekstil makineleri, imalat 

teknolojisi açısından “düşük sanayi grubu” 
ürünleri olarak değerlendirilir. 

Ancak Türkiye’nin imalat sanayi yapısında 
bu makinelerin önemi büyüktür. Türkiye’de 
faaliyet gösteren üreticilerin büyük bölümü, 
tekstil terbiye grubunda yer alan makineler 
üretmektedir. 

Türkiye’nin hala tekstil makineleri pazarın-
da bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan 
Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri 
Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant, 
“Ülkemizin temel taşlarından bir tanesi 
tekstildir. Tekstil, her koşulda ve her zaman 
bu topraklarda olmaya devam edecektir. 
İnsanımız tekstil sektörünü sahiplenmiştir” 
dedi.

2016 YILI BEKLENTİLERİ 
POZİTİF

Tekstil makinaları ihracatının 2016 yılına 

iyi bir başlangıç yaptığını belirten Nal-
bant, 2015 -2016 yılı tekstil makineleri ve 
bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Nalbant, 
“2015 yılında genel makine sektörü gerile-
mesine rağmen, tekstil makineleri ihraca-
tımız 387 milyon dolardan, 424 milyon 
dolara çıktı. 

İthalatımız ise 1 milyar 360 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 22 makine sektörünü 
incelediğimiz zaman, 2015 yılını düşüşle 
kapadılar fakat tekstil ve konfeksiyon maki-
neleri sektörü ise % 14 artış sağladı.

2016’nın ilk ayına baktığımız zaman yine 
35 milyon dolardan 42 milyon dolara çıktı-
ğımızı görüyoruz. Yani 2016 şubat sonuna 
kadar toplam 83 milyon dolar tekstil maki-
ne, aksesuar ve parçaları ihracatı yaptık. 

Bunlar bizim sektörde faaliyet gösteren fir-
malarımızın tamamen birebir gayretleriyle 
yaptıkları çalışmalar sonucu ulaştığımız ba-
şarıdır. 2016 yılına iyi bir başlangıç yaptık. 

Tekstil makine ihracatının en fazla olduğu 
ülkeler, Almanya, İngiltere, Bangladeş, 
Hindistan. Endonezya, Fransa, Latin 
Amerika ülkeleri var. 2014 yılında Afrika 
ülkeleri vardı. Dünyanın her yerine ihracat 
yapabiliyoruz. 

Genel makine ihracatında % 12 düşme var. 
Tekstil makinalarında ise % 14-15 artış söz 
konusu. Tekstil makinaları ihracatı anlamın-
da 2016 yılı çok iyi başladı. Bunu ITMA’ya 
bağlıyorum ve trendin ITM fuarı ile de 
devam edeceğini düşünüyorum. 

ITM Fuarı, ülkemiz ve sektörümüz açısın-
dan sevindirici bir etkinlik. 2016 bizim için 
pozitif görünüyor. 
Yerli ve yabancı tekstil makine üreticilerin 
buraya olan ilgisi tekstildeki canlılığın 
2016’da artarak devam edeceğini gösteri-
yor” şeklinde konuştu. 
KAYNAK TTSİS
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Emre Yılmaz 
Sektörde Yenilik 
Üzerine Sohbet.

2016-2017 KIŞ SEZONU 
İLE İLGİLİ ÖRME GRUBU 
ÇALIŞMALARINIZ HAKKINDA 
BİZE NELER SÖYLEMEK 
İSTERSİNİZ?

Yükselen Türkiye gerçeği ile beraber, 
halkın refah seviyesinin artması, her yerde  
klima, ısıtma sistemleri, doğalgaz vs, sebe-
biyle, yaşam alanlarının sıcak olması, toplu 
taşımacılıkta, lüksleşme ve sivil araç sayı-
larının artması nedeniyle, artık çok kalın, 
ağır kışlık ve kabanlık dokuma kumaşlar 
istenmemektedir.

Bu nedenle, görüntüsü albenili, gramajda 
hafif, fakat karışımı (yün-akrilik) olan, 
dolayısı ile sıcak tutan… örme buklet keçe, 
ihtiyacı oluşmuş ve yeni trend bu şekilde 
belirtilmiştir.

İmalat sektöründe belli başlı, büyük marka-
ların, geçtiğimiz sene paylaştığı, bu akım, 
bu kış sezonu ile geçtiğimiz sene başlattığı, 

bu akım, bu kış sezonu ile beraber neredey-
se, tüm imalatçılara yayılmıştır.

İthalat ve satış politikasını, iç piyasa üze-
rinden, dış fuarlardan belirleyen şirketimiz 
bu tarz örme gruplarını satmakta ciddi bir 
başarı sergilemiştir.

Sadece ithalat yaparak tedarik edilen bu 
örme grubunun, yerli örme kumaş imalatçı-
ları tarafından kaliteli bir şekilde üretilmesi 
en büyük dileğimizdir, unutmayalım ki 
her farklı tip imalat üreticiye ve ülkemize 
katma değer kazandırır.

SON OLARAK ÜLKEMİZDE 
YAŞANAN VE ÜLKE 
BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ TEHDİT 
EDEN GELİŞMELERDEN SONRA, 
EKONOMİK YAŞAMI NASIL 
DEĞERLENDİRMEKTESİNİZ?

Ülke ekonomisine güven esastır. Vatanı-
nı Bayrağını, Devletini seven her ticaret 
erbabı, şahsiyet; istihdam ve yeni yatı-
rımlar oluşturmakla beraber cesur olmaya 
mecburdur.

Bu ülke, bu piyasalar ve sektörümüz bere-
ketlidir, Yeter ki biz işimize aynı hassasiyet-
le devam edelim. 

BU ÜLKE, BU PİYASALAR VE SEKTÖRÜMÜZ BEREKETLİDİR, 
YETER Kİ BİZ İŞİMIZE AYNI HASSASİYETLE DEVAM EDELİM

ÜLKE EKONOMİSİNE 
GÜVEN ESASTIR

Haber
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C/A/Y GROUP’UN DOĞUŞUNU 
ANLATIRMISINIZ?

1993 yılında İstanbul’a yerleşerek Gedikpa-
şa’ da tekstil sektöründe çırak olarak çalış-
maya başladım. 2003 yılında, ilk atölyemi 
yine İstanbul Sultangazi de, bayan tekstili 
üzerine kurarak fason üretime geçtik. 2008 
ve 2012 yılları arasında, artık kendi bün-
yemizde dışarıya fason vermeye başladık. 
Şu an 57 kişi olan kendi elemanlarımızla 
beraber, ayrıca dışarıda dört adet fason 
atölyemiz daha faaliyettedir.

DIŞ PİYASAYA İLE 
İLİŞKİLERİNİZ HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Dış piyasaya (Cezayir, Libya, Irak, İran, 
Polonya, Ukrayna, Azerbaycan) ile yapılan 
ticarette küçülmeye gidildi. Bu ülkelerle 
olan ticaretimiz yaklaşık iki yıldır olumsuz 
yönde etkilenmektedir. 

Bizde kendi çabalarımızla, bunun önüne 
geçebilmek için LC WAİKKİ ile, tedarikçi 
firma konumunda başarılı şekilde çalışma-
larımızı sürdürmekteyiz.

Ayrıca döviz kurlarındaki istikrarsızlıkta 
piyasamızı olumsuz yönde etkilemekte, do-
layısıyla ham madde teminlerimiz konusun-
da (kumaş, iplik, ihtiyaç maddeleri) ciddi 
sıkıntılar yaşanmaktadır.

SEKTÖRÜN BU KADAR DIŞA 
BAĞIMLI OLMASININ SİZCE 
NEDENLERİ ?

Tekstil sektöründe, İtalya veya Çin gibi ül-
kelerin önüne geçebilmemiz için, Güneydo-
ğuda, Adana’da Harran Ovasında, Urfa’da 
ve birçok tarıma uygun olan araziye sahip 
olan illerimizde, pamuğumuzu kendimiz 
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ekip, Gaziantep’te bunu ipliğe çevirerek, 
kumaşa döndürebilirsek, ancak yukarıda 
saydığımız ülkelerle baş edecek konuma 
gelmiş oluruz. Şu an fasoncu konumunda-
yız bunu da unutmamak lazım.

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ, 
ÜRETİM KONUSUNDA 
DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERDE 
Mİ?

Hak ettiğimiz yerde değiliz, bununda so-
rumluluğunu yine biz tekstilciler taşımak-
tayız. Bir ürünü imal ederken bir sonraki 
aşamasında bize getirisini düşünmekten 
ziyade, günü kurtarmayı hedeflemek asla 
doğru değildir. 

Yapılması gereken,  daha kaliteli ve katma 
değerli ürünler üreterek, diğer ülkelerle 
nasıl yarışmalı diye  düşünerek ar&ge ve 
inavasyona önem vermeliyiz. Kısacası dün-
ya tekstili ile baş edebilmek için, ne kadar 
ucuza mal edersek o kadar söz sahibi oluruz 
mantığı ağır basmalı.

Birde özellikle hammadde konusunda dışa 
bağımlı olduğumuz sürece asla başarılı 
olacağımızı da tahmin etmiyorum. Makine 
dahil, imal edilecek ürünlere ait her şeyin, 
artık ülkemizde gerçekleşmesi gerekir.

SON OLARAK ÜLKEMİZDE 
YAŞANAN DARBE KALKIŞMASI 
KARŞISINDA, İŞ ADAMI VE 
SANAYİCİ OLARAK SİZCE NE 
YAPILMALI?

Öncelikle, 15 Temmuzda ülkemizde yaşa-
nan, darbe kalkışması karşısında, halkımı-
zın dimdik durarak ikinci bir Çanakkale 
destanı sergilemesi ve bizzat yaşayan bir 
kişi olarak beni çok duygulandırdı. 

Ülkemizin,  artık darbelerle 50 yıl geriye 
gitmesini milletimiz istememiş ve zaten 
başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
iktidarından muhalefetine kadar, siyasile-
riyle medyasıyla, askeriyle, polisiyle ve her 
şeyden önce milletiyle karşı koymayı çok 
iyi bilmiş ve dünya devletlerine adeta ders 
vermiştir. 

Bizler iş adamları olarak istihdam ve 
istikrarlı üretimimizle, ülkemize katkıda 
bulunarak, dimdik ayakta durmaya devam 
edeceğiz, Türk insanı Vatan, Bayrak ve 
Namusu için yaşadığını bir kez daha bu 
gelişmeler karşısında ortaya koymuştur. 
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Bilişim 500 sonuçları 
sadece bilişim 
firmaları tarafından 
değil, kurum 
yetkilileri tarafından 
da referans olarak 
alınıyor.

M2S Araştırma ve Pazarla-
ma Hizmetleri tarafından 
yapılan Türkiye’nin önde 
gelen 500 Bilişim Şirketi 

Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Buna 
göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Tek-
nolojileri sektörlerinin ilk 5 şirketi ödülleri 
sahiplerini buldu. 

Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında 
liderliği İndeks Bilgisayar alırken, İletişim 
Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve 
Türk Telekom’un oldu. 

İstanbul, 28 Temmuz 2016 - Türkiye’de 
bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma 
olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 
bu yıl 17. kez gerçekleştirildi. BThaber 
Gazetesi adına M2S Araştırma ve Pazarla-
ma Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 
Bilişim Şirketi Araştırması’nda Türkiye’nin 

en büyük ilk 500 bilişim şirketi açıklandı. 

Törende bilişim teknolojilerinin toplam 
58 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve 
bir yenilik olarak CİRO sıralamasına göre 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri 
sektörlerinin ilk 5 şirketi ödülleri de sahip-
lerini buldu. 

Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında 
liderliği İndeks Bilgisayar alırken, Teknosa 
ikinci, Penta üçüncü, Hewlett-Packard dör-
düncü, Multinet ise beşinci oldu. İletişim 
Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve 
Türk Telekom’un oldu. Onu sırasıyla; Turk-
cell, Vodafone, Genpa ve KVK izledi. 

Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim 
Şirketi Kalepro olurken, Son 3 Yılda En 
İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi ise 
Datagate olarak belirlendi. 
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Törenin açılış konuşmasını yapan BTHA-
BER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, 
araştırma sonuçlarının bilişim sektörü 
dışındaki sektörlerdeki kuruluşlar için de 
ciddi faydalar sağladığını dile getirirken 
şunları söyledi:

“Bilişim 500 çalışmamız bu sene daha da 
zenginleşti. Birtakım farklılıklar kazandır-
dık ve kategorilerde de birtakım değişiklik-
ler yaptık. 

Bu sene özellikle iletişim ve bilgi teknoloji-
lerini birbirinden ayırmak amacıyla genelde 
finalde açıkladığımız ilk 10 listesi yerine, 
bu kategorilerdeki ilk 5 şirketi açıklamayı 
daha uygun bulduk. Sektörün ödül alan 
başarılı firmaları ve yöneticilerini yürekten 
tebrik ediyorum.

Bilişim 500 sonuçları sadece bilişim 
firmaları tarafından değil, kurum yetkilileri 
tarafından da referans olarak alınıyor. Araş-
tırmanın sonuçlarının yayınlandığı kata-
loğu devlet kurumları, Türkiye’ye yatırım 
yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, alıcı 
konumundaki kurumsal şirketlerin yöneti-
cileri, ticari ataşelikler bir başvuru yayını 
olarak kullanıyorlar.” 

25 ŞİRKET YÜZDE 100’ÜN 
ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri 
Genel Müdürü Özlem Unan ise araştırma 
ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“17. Bilişim 500 sıralamasında yer alan 
şirketlerin gelirleri bir önceki yıla göre TL 
bazında %16.5 büyüdü. 89 yeni şirketin 

sıralamaya girdiği Bilişim 500’de yüzde 
100’ün üzerinde  büyüme gösteren şirket 
sayısı 25 adet oldu. 2016 yılı sonunda Tür-
kiye Bilişim Pazarı’nın yüzde 10 büyüyerek 
90 milyar TL sınırını aşmasını bekliyoruz. 
2015, çizilen olumsuz tablonun aksine 
oldukça iyi bir yıldı. 

Dünya ve Türkiye’deki dalgalanmalar 2016 
tahminlerini daha temkinli yapmamıza 
neden oluyor.  Küresel pazarda olduğu gibi 
yurt içinde de bilişim şirketlerinin hem 
rekabet hem de pazar koşulları sebebiyle 
işbirlikleri yapması zorunlu hale gelecek. 

2017 yılı için en önemli trend bulut ser-
visleri ve yazılım olacak. Bilişime yatırım 
yapan sektörlerde kamu, finans, telekom 
itici güç olmaya devam edecek. Ancak pe-
rakende, sağlık ve enerji gibi sektörlerdeki 
BT yatırımlarının gelişimini de görüyoruz.” 

Törende donanım, yazılım, hizmet ve özel 
bölüm başlıkları altındaki 58 kategorinin 
birincileri ile İletişim Teknolojileri ve Bilgi 
Teknolojileri sektörlerinin ilk 5 şirketlerine 
ödül verildi. 

SEKTÖR DUAYENLERİ DE 
PLAKETLERİNİ ALDI

Bilişim 500 ödül töreninde aynı zamanda 
sektör duayenlerine de ödül verildi. Bilişim 
sektöründe 35 yılı aşkın süredir emek veren 
isimlere “Türkiye Bilişim Sektörüne 35 yıl 
Emek” Plaketi verildi. 

Bilişim sektöründe uzun yıllardır çeşitli 
görevlerde bulunan Koç Sistem Genel 
Müdürü Mehmet Nalbantoğlu, Netaş Genel 

Müdürü C. Müjdat Altay, Kora Genel 
Müdürü Betül Onat, Bilser Yönetim Kurulu 
Başkanı Zafer Dörter, Türkiye Bilişim 
Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın 
Köksal ile Semor Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin’e BTHA-
BER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe 
tarafından 35 Yıl Emek plaketleri verildi.

Vitel A.Ş. Yılın BTHaber Müşterisi 
Ödülü’ne, HCS Kablolama Yılın Müşteri 
Sadakat Ödülü’ne değer görülürken BTHa-
ber Genel Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi 
tarafından Sayın Osman Çolakoğlu’na 
BTHaber Gazetesi’ne uzun yıllar sağladığı 
katkı için teşekkür plaketleri verildi. 

2015 yılında kendi kategorisinde sektörün 
gelişimine en yüksek katkıyı sağlamış 
olan şirketlerin yöneticileri, sertifikalarını, 
değerli onur konukları, konuşmacılar ve iş 
dünyasının teknoloji liderlerinin ile sivil 
toplum kuruluşlarının başkanlarının elinden 
aldılar. 
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TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, 
Ekim 2015 TARİH: 01.12.2015 
Ekim ayında İhracat %3,1 arttı, 
ithalat %11,9 azaldı Türkiye 

İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı 
Ekim ayında, 2014 yılının aynı ayına göre 
%3,1 artarak 13 milyar 290 milyon dolar, it-
halat %11,9 azalarak 16 milyar 911 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ekim 
ayında %67,2 iken, 2015 Ekim ayında 
%78,6’ya yükseldi. Tekstil ve Hazır Giyim 
sektörü ihracatı En fazla ihracat yapan 20 
fasıl incelendiğinde bu fasılların 5’inin 
(62, 57, 63, 52, 54) Tekstil ve Hazır Giyim 
sektörüne ait olduğu göze çarpmaktadır. 

Bu 5 fasılın toplam ihracatı 1 milyar 210 
milyon dolar olup, Kasım ayında gerçek-
leşen tüm ihracatın içinde %9’luk bir paya 
sahiptir. Bu 5 fasılın ihracatı geçen senenin 
aynı ayına göre azalım ve artım göstermiş-
tir. 

En fazla ithalat yapan 20 fasıl incelendi-
ğinde bu fasılların 3’ü (62,55, 52) Tekstil 
ve Hazır Giyim sektörüne aittir. Bu fasılın 
toplam ithalatı 522 milyon dolar olup, Ka-
sım ayında gerçekleşen tüm ithalatın yalnız 
%3’ünü oluşturmaktadır. 

En fazla ihracat yapan ilk iki fasıl En fazla 
ihracat yapan ilk üç fasıl ele alındığında; ilk 
sırada fasıl no 87 olan “Motorlu kara taşıt-
ları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve 
diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, 
aksesuarı” bulunmakta olup, bu fasılın Ka-
sım ayı ihracatı 1 milyar 669 milyon dolar, 
ithalatı ise 1 milyar 548 milyon dolardır. 

Bu fasılın ihracatı geçen senenin aynı ayına 
göre %18,2 artmıştır. En fazla ihracat yapan 
ikinci fasıl 84 numaralı “Kazanlar, maki-
nalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 
reaktörler, bunların aksam ve parçaları”dır. 

Otomotiv ana sanayiini oluşturan bu fasılın 
Kasım ayı ihracatı 1 milyar 101 milyon 
dolar, ithalatı ise 2 milyar 221 milyon 
dolardır. Bu rakamlar göz önüne alındığın-

da Otomotiv Ana Sanayinin Kasım ayında 
1 milyar 119 milyon dolar dış ticaret açığı 
vermiştir. 

Bu fasılın ihracatı geçen senenin aynı ayına 
göre %1,7 artmıştır. Avrupa Birliği’ne ihra-
cat %10,7 arttı Avrupa Birliği’nin (AB-28) 
ihracattaki payı 2014 Ekim ayında %44,1 
iken, 2015 Ekim ayında %47,3 oldu. AB’ye 
yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre 
%10,7 artarak 6 milyar 288 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu 
Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Ekim 
ayında 1 milyar 320 milyon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (986 milyon 
dolar), Irak (870 milyon dolar) ve İtalya 
(707 milyon dolar) takip etti. İthalatta ilk 
sırayı Çin aldı Çin’den yapılan ithalat, 2015 
yılı Ekim ayında 2 milyar 270 milyon dolar 
oldu. 

Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 820 
milyon dolar), Rusya (1 milyar 517 milyon 
dolar) ve İtalya (925 milyon dolar) izledi. 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi 
ihracatı içindeki payı %4,1 oldu Teknoloji 
yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC 
Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat 
sanayi ürünlerini kapsamaktadır. 

Ekim ayında ISIC Rev.3’e göre imalat 
sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı 
%92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı 
%4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı 
ise %31,9’dur.  

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi 
ithalatı içindeki payı %16,2 oldu İmalat 
sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı 
%82,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 
2015 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri 
ithalatı içindeki payı %16,2, orta yüksek 
teknolojili ürünlerin payı ise %45,6’dir. 
KAYNAK İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ
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İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA 
ORANI 2014 EKİM AYINDA %67,2 
İKEN, 2015 EKİM AYINDA %78,6’YA 
YÜKSELDİ



Girdilerimizin 
çoğu dövize 
indeksli olduğu 
için, sıkıntımızın 
ne kadar büyük 
olduğu net olarak 
görülmektedir.

Tekstil sektörüne 1988 yılında 
Laleli piyasasında başladık. Daha 
sonra kumaş alımı satımı yaparak 
işimizi genişlettik. 2015 yılında 

ise fason üretime geçerek piyasada iyi bir 
yer yaptık. Tekstil sektöründe iyi bir za-
manlama yapanlar şu için bizden biraz daha 
şanslı. Bugünkü koşullar altında, oldukça 
zorlandığımızı söyleye bilirim. Örneğin;  
arz ve talep bozukluğunun,  piyasaya 
yansıyarak hareket kabiliyetimizin kısıtlan-
ması gibi. Bununla beraber ,petrol fiyatları, 
döviz kurları ve komşularımızdaki olumsuz 
gelişmeler ciddi olarak işimize de olumsuz 

yönde yansıdı diyebilirim. Ayrıca büyük 
firmaların yurt içi ve yurt dışı pazarlarını 
iyice ele geçirmesi bizim gibi orta ölçekli 
işletmeleri de zor durumda bırakarak iş 
hacmimizin küçülmesine neden olmaktadır. 
Bu konuda sektörümüzün bir araya gelerek 
gelişmeleri tekrar gözden geçirmesi çok 
önemlidir.

Yeni çıkan çek yasasının bir an evvel uygu-
lanması en azından iç piyasanın hareketlen-
mesine neden olacağını düşünüyorum.

Sektörümüzün gelişimi açısından, gözden 
kaçırdığımız önemli bir konu, kalifiye 
eleman yetersizliği ile beraber getirdiği 
sorunlar diyebilirim, mesela üretimde ka-
litenin düşmesi gibi. Bu konuda şunu önere-
bilirim, meslek liselerine ağırlık verilerek, 
staj süresinin 1,sınftan başlaması kaliteli ve 
kalifiye eleman yetişmesi konusunda yararlı 
olacaktır.

Boyahanelerin, dövizle işlerini yapması 
da iç piyasadaki zaten gittikçe küçülen kar 
marjımızı iyice ortadan kaldırdığını burada 
yetkililere bildirmek isterim. Pamuk ve 
polyester ipliğinin fiyatlarındaki artışları 
örnek gösterebilirim. Kısacası, şöyle bir 
baktığımızda, girdilerimizin çoğu dövize 
indeksli olduğu için sıkıntımızın ne kadar 
büyük olduğu net olarak görülmektedir.

Özellikle sektörümüzü dünyaya tanıtma ça-
bası içinde olan İstanbul, sekteröl anlamda 
tam manasıyla ağırlığının farkında değil. 
Oysa tekstil sektörünün biraz daha üstüne 
düşülse, Dünya markası olmamız içten bile 
değil. 

Ülkemizde yaşanan milli birliğimize ve 
bütünlüğümüze karşı girişilen darbe kalkış-
ması aynı zaman da ekonomimizi de hedef 
almıştır.

Bizler işadamı ve sanayiciler olarak böyle 
günlerde dimdik devletimizin yanında yer 
olarak üretimimize devam edeceğiz ve 
çalışmalarımızla elimizden gelen desteği 
sağlayacağız. 

Röportaj
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H.BAYRAM PAMUKLA TEKSTİL 
SEKTÖRÜNÜN KISA BİR 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacı Bayram Pamuk
Hateks Kumaşçılık



Global moda 
markası olma 
yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
Koton, her sezon 
olduğu gibi 2016-
2017 Sonbahar-
Kış sezonu için de 
iddialı bir koleksiyon 
sunuyor

Koton 2016-2017 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu, 11 Ağustos 2016 
tarihinde Swissotel Chalet 
Garden’da gerçekleştirilen 

bir lansman ile moda severler ile buluştu. 
Büyük şehrin atmosferinden uzakta, gör-
kemli bir country ruhu vadeden koleksiyon, 
zengin kumaş seçimlerinin yanı sıra renk 
ve baskı detayları, birbirinden özenli desen 
tercihleri ile de farklı stillere hitap ederek 
görkemli bir kış hikayesi yazıyor.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden 
Yılmaz yaptığı konuşmada, Koton’un 2015 
yılında hedeflediği ve ilk adımlarını attığı 
globalleşme yolunda emin adımlarla ilerle-
diğini belirterek, şunları söyledi: 

“Global bir moda marka olmanın kritik 
noktasının, trendleri takip etmekten öte 
trendlere öncülük yapan koleksiyonları 
müşterilerimizle buluşturmak olduğunun 
farkındayız. 

Bu nedenle her sezon olduğu gibi bu sezon 
da güçlü tasarımlarımızı moda tutkunlarına 
sunmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 5 
kıtada, en zengin ve en beğenilen kolek-
siyonlara sahip hızlı moda markası olma 
hedefimizden hareketle, yakın zamanda 
Almanya ve hemen ardından da İngiltere’de 
yeni mağazalar açacağız. Bulunmadığımız 
coğrafyalara girmek bizim için son derece 
önemli. Tüm dünyanın Koton’un koleksi-

yonları ile tanışması ise en büyük hayali-
miz.” 

Koton Tasarım Direktörü Isham Sardouk 
ise yeni koleksiyonun özenli ve detaylı bir 
hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek 
“Bu sezon country boho teması ile hazırla-
dığımız sanatın ve doğanın izlerini taşıyan 
koleksiyonumuz ile faaliyet gösterdiğimiz 
25 ülkede görkemli bir kış hikayesi yazaca-
ğız.” dedi.

60’LARIN RETRO MODU OLE BY 
KOTON İLE DÖNÜYOR

Ole by Koton, 2016-2017 Sonbahar-Kış 
koleksiyonunda 60’lı yılların retro modası 
ve İngiliz klasik tarz dokunuşlu ürünleriyle 
modaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanı-
yor. Retro moda stiline sahip kolej takımları 
ve seçkin kumaşların çağrıştırdığı İngiliz 
klasikleriyle genç kızların karşısına çıkan 
Ole by Koton, yeni sezona iddialı bir giriş 
yapıyor.

BU KIŞ BAŞROLDE KOTON KİDS 
OLACAK

Koton Kids 2016-2017 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu, bu sezon, kendine özel bir 
tarzı ve hayata karşı bir duruşu olan tüm 
çocuklar için capcanlı, renkli ve dinamik 
tasarımlar sunuyor. Sıcacık ve eğlenceli 
bir kış gardırobu vadeden koleksiyon, yeni 
sezona hazır.

BU SEZON KOTON LİNGERİE 
2016 SONBAHAR-KIŞ 
KOLEKSİYONU İÇİNİZİ 
ISITACAK

Koton Lingerie Sonbahar-Kış 2016 Kolek-
siyonu içinizi ısatacak parçalarla sezona 

damgasını vuruyor. Zengin kumaş desenle-
riyle ve sofistike parçalarıyla ön plana çıkan  
Koton Lingerie kolesksiyonu, stil sahibi 
kadınların iç giyim kreasyonlarına yenilik 
katıyor.

KOTON’UN YENİ SEZON 
AKSESUARLARI GÖZ 
KAMAŞTIRIYOR

Koton Aksesuar Koleksiyonu yeni sezonda 
göz kamaştırmaya hazırlanıyor. Çok parlak 
rugan deriden ayakkabılar, bowling ve tote 
model çantalar günlük şehir hayatında şıklı-
ğın tamamlayıcısı olurken, özel detaylar ile 
zenginleştirilmiş ışıl ışıl parlayan aksesu-
arlar da parti ve davetlerde iddialı bir siluet 
yaratmaya hazırlanıyor.

KOTON BABY’DE ÖNCELİK 
BEBEKLERİMİZİN SAĞLIĞI

Minik bebeklerin sağlık ve güvenliğine 
anneleri kadar önem veren Koton Baby, 
sağlıklı kumaşlarla tasarlanıyor ve özel 
olarak test ediliyor. Kış sezonuna sıcacık 
bir giriş yapan Koton Baby, bu sezon da 
bebekleri rahat ve mutlu hissettirmek için 
Koton mağazalarında yerini alıyor.

EBRU ŞALLI LOVES KOTON 
SPORT RUHU YİNE CAPCANLI

Bu sezon özellikle Ebru Şallı’nın kararlı ve 
azimli kişiliğinin yansıtılmaya çalışıldığı 
koleksiyonda, daha sert ve keskin çizgiler-
den oluşan tasarımlar dikkat çekiyor. 

Koton Kadını’nın spor yaparken de kendini 
güçlü ve kusursuz hissetmesini amaçlaya-
rak hayata geçirilen 58 parçalık koleksiyon, 
yine farklı spor dallarına uygun modeller 
sunuyor. 
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KOTON 2016-2017 SONBAHAR-KIŞ 
KOLEKSİYONLARI GÖRKEMLİ 
BİR LANSMAN İLE TANITILDI



Vakkorama, 2016-
17 Sonbahar-Kış 
sezonunu 70’lerden 
aldığı ilhamla 
birleştirerek modern 
ve minimalist bir 
tarzda yorumluyor. 
Siyah ve ekru 
tonlarının yanı sıra 
bu sezona hakim 
haki, gri, petrol 
ve mürdüm renkli 
Vakkorama imzalı 
parçalar ve dünyaca 
ünlü markaların 
sezon trendlerini 
yorumlayan 
hit tasarımları 
modaseverleri 
bekliyor. 
Vakkorama’nın 
yeni sezona 
damgasını vuracak 
koleksiyonunun 
çekimi ise gençlerin 
Selfie çılgınlığından 
ilham alıyor. 
Selfie konseptiyle 
çekilen kareler 
Vakkorama’nın cool, 
dinamik ve özgün 
ruhunu yansıtıyor.

Vakkorama 2016-17 Sonbahar-
Kış Koleksiyonu, modanın en 
son trendlerini eşsiz parçalarla 
bir araya getirerek yeni sezonda 

cool ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. 
Vakkorama İlkbahar-Yaz sezonuna damgası-
nı vuran 70’ler rüzgarı, uyumsuz parçaların 
uyumu, danteller, sırt ve omuz oyunları ile 
Sonbahar-Kış sezonunda da hakimiyetini 
devam ettiriyor.

VAKKORAMA’DA 70’LER 
RÜZGARI ESİYOR

İspanyol paça pantolonların yanı sıra, kısa 
ve bol paça culotte pantolonlar, cropped top 
bluzlar, yüksek bel etekler koleksiyonun 
kilit parçalarını yansıtırken, kabarık kollar, 
gösterişli elbiseler, büyük yakalı montlar 
70’lerin stil esintilerini taşıyan diğer par-
çalar arasında yer alıyor. Midi ve mini boy 
etekler ve pantolonlar ile takımlanan yüksek 
boy çizmeler sezon trendleri arasında ön 
plana çıkıyor. Sezonun renkleri arasında ise 
haki, bordo ve mürdüm tonları bulunuyor.

VAKKORAMA MODERN VE 
MİNİMALİST SİLÜETLER 
SUNUYOR

2016 kışının imza görünümlerinden biri de 
Vakkorama koleksiyonunda karşımıza çıkan 
minimalist ve modern silüetler. Minimalist 
ve yalın kalıplar; sırt detayları, açık omuz-
lar, pencereler ve pileler ile hareketleniyor.

ZIT PARÇALAR BİR ARADA 
MÜKEMMEL BİR UYUM 
YAKALIYOR

Birbiriyle uyumsuz diyagonal, asimetrik 
ve çizgili parçalarla yapılan takımlamalar 
Sonbahar-Kış 2016-17 Koleksiyonu’nda ön 
plana çıkıyor. Siyah, beyaz, ekru, mercan 
kırmızı, gri ve petrol renklerinin yanı sıra 
tül/transparan kumaşlar sezonun vazgeçil-
mezleri arasında yerini alıyor.

VAKKORAMA’DA YER ALAN MAR-
KALAR: 10 DAYS, ADİDAS, AG JEANS, 

ANONYME, ASILIO, BUCKETFEET, 
CANADIAN, ELISE, FINDERS KEE-
PERS, FREE PEOPLE, FREE PEOPLE 
MOVEMENT, FRYE BOOTS, HART-
FORD, JBRAND, JIM RICKEY, JOE S 
JEANS, KWAY, LA CARTELLALEO, 
METAL POINTUS, MOUNTAIN FOR-
CE, MUUBA, NIKE, PETER FLOWERS, 
PARAJUMPERS, RELISH, ROBERTO 
FESTA, ROSSEA, SAAMI CRAFTS, SAIL 
RACING, SAVE MY BAG, SILVIAN HE-
ACH, SIMON SCOTT, STYLE STALKER, 
THE FIFTH, TOMS, URBANCODE 

Vakkorama Erkek 2016-17 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu; Minimal ve Cool Bir Görü-
nüm…

Vakkorama Erkek, 2016-17 Sonbahar-Kış 
sezonunda, minimalist formları harmanlaya-
rak yepyeni bir casual stil yaratıyor. Sezon 
trendlerini yansıtan iki ayrı tema ile tasarla-
nan Vakkorama imzalı ürünler ve dünyaca 
ünlü markaların en hit tasarımları, Vakkora-
ma çatısı altında buluşuyor. Vakkorama’nın 
yeni sezona damgasını vuracak koleksiyo-
nunun çekimi ise gençlerin Selfie çılgınlı-
ğından ilham alıyor. Selfie konseptiyle çeki-
len kareler Vakkorama’nın cool, dinamik ve 
özgün ruhunu yansıtıyor 

VAKKORAMA SONBAHAR-KIŞ 
KOLEKSİYONU 70’LER RÜZGARI 
ESTİRİYOR
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre temmuz ayında ih-
racat önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 

779 milyon dolar oldu.

 TİM verilerine göre temmuz ayında en 
fazla ihracatı 1 milyar 727 milyon dolarla 
otomotiv endüstrisi gerçekleştirirken, bunu 
hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi 
maddeler sektörleri takip etti. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz darbe 
girişimini kınarken, bu olayların ihracata 
etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

 Büyükekşi, “İhracatın temmuz ayında 
gerilemesinde Ramazan Bayramı tatilinin 9 
gün olması ve ihracat fiyatlarında yaşanan 
düşüş etken oldu” dedi. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), temmuz ayı ihracat verileri-
ni Burdur’da açıkladı. 15 Temmuz şehitleri 
için saygı duruşunun ardından açıklanan ve-
rilere göre temmuz ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18,7 azalışla 8 milyar 
779 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yılın 
ilk 7 ayında da 2015’in aynı dönemine göre 
yüzde 4,9 düşüşle 80 milyar 447 milyon 
dolar ihracat yapılırken, son 12 ayda da bir 

önceki döneme göre yüzde 6,1 düşüşle 139 
milyar 723  milyon dolarlık ihracat oldu.

İhracat, temmuz ayında kilogram bazında 
yüzde 8,2 oranında azalırken, yılın ilk 7 
aylık döneminde ise yüzde 4,5 oranında 
artış gösterdi.

OTOMOTİV VE HAZIR GİYİM 
İHRACATI SIRTLIYOR

Sektörel bazda da temmuz ayında otomotiv 
endüstrisi yüzde 5,2 yükselişle 1 milyar 727 
milyon dolarla en fazla ihracata imza atar-
ken, bunu 1 milyar 252 milyon dolarla hazır-
giyim ve konfeksiyon ile 968 milyon dolarla 
kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

İHRACAT PAZARLARI

Pazarlar incelendiğinde ise temmuz ayında 
62 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 168 
ülke ve bölgeye ihracatta azalış gerçekleş-
ti. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkedeki 
değişimde ise Almanya’ya yüzde 12,9, 
İngiltere’ye yüzde 28,3, İtalya’ya yüzde 
10,8, ABD’ye yüzde 26,5 ve Fransa’ya da 
yüzde 9 düşüş yaşandı. En fazla ihracat 

yapılan 20 ülke arasında da en yüksek artış 
yüzde 8,9 ile Hollanda yapıldı. Bunu 0,2 
büyümeyle Polonya izledi. İhracat, temmuz 
ayında ülke grubu bazında AB ülkelerine 
yüzde 10,6 ,  BDT ülkelerine yüzde 40  , 
Ortadoğu’ya da yüzde 24,7 azaldı. Yılın 
ilk 7 ayında ise AB ülkelerine yüzde 4,9 
ve Kuzey Amerika’ya ihracatta yüzde 0,2 
oranlarında büyüme oldu. Temmuz ayında 
13 ilin ihracatı artarken, 65 ilde de gerileme 
meydana geldi. En fazla ihracat yapan ilk 
3 il ise şöyle sıralandı: İstanbul 3,9 milyar 
dolar, Bursa 897 milyon dolar ve Kocaeli 
779 milyon dolar.

DARBE GİRİŞİMİNİN İHRACATA 
ETKİSİ SINIRLI

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat 
rakamlarını açıklarken, 15 Temmuz gecesi 
yaşanan terör eylemini bir kez daha kınadı. 
Büyükekşi, TİM ve tüm ihracatçı birlik-
leri olarak 15 Temmuz sonrasında Türki-
ye’deki yabancı misyon şeflerinden kredi 
derecelendirme kuruluşlarına kadar birçok 
kuruma Türkiye’deki demokrasi mücadele-
sini anlattıklarını hatırlatarak şöyle devam 
etti: “Uluslararası iş dünyasına, twitter 
üzerinden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve 
Almanca olmak üzere ‘Türkiye kazan-
dırmaya devam edecek’ çağrısı yaptık. 2 
günde tüm dünyada yaklaşık 850 bin kişiye 
ulaştık. Biz, 65 bin ihracatçının temsilcisi 
olarak, her şeye kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Dolayısıyla darbe girişiminin de 
ihracata etkisi sınırlı oldu.”  

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 
İHRACATI ETKİLEDİ

İhracatın temmuz ayında gerilemesinin 
Ramazan Bayramı tatilinin 9 günlük 
olmasından ve ihracat fiyatlarında yaşa-
nan düşüşten kaynaklandığını ifade eden 
Büyükekşi, “Önümüzdeki dönemde ihracat 
fiyatlarındaki gerilemenin son bulmasını 
bekliyoruz. Sayın Başbakanımızın dediği 
gibi ‘Dostlarımızın sayısını artırıp düş-
manlarımızın sayısını azaltarak’ ve çevre 
ülkelerle yaşadığımız sorunların da son 
bulmasıyla, ihracatımızın sürekli bir artış 
trendi yakalayacağını öngörüyoruz” dedi. 
Kaynak TİM

TEMMUZ AYI İHRACATI 8 MİLYAR 
779 MİLYON DOLAR OLDU
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malzemeler 
kullanmaya olan 
bağlılığı nedeniyle 
Textile Exchange 
tarafından bir kez 
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21 Temmuz 2016. 2016 Textile 
Exchange Organik Pamuk Pazarı 
C&A sürdürülebilir malzemeler 
kullanmaya olan bağlılığı nedeniyle 

Textile Exchange tarafından bir kez daha 
takdir edildi

21 Temmuz 2016. 2016 Textile Exchange 
Organik Pamuk Pazarı Raporu’nda C&A 
dünyanın en büyük organik pamuk kullanı-
cısı olarak ilan edildi. Böylece C&A 2012 
yılından beri kazandığı “Hacmen zirvedeki 
10 organik pamuk kullanıcısı” kategori-
sindeki birincilik ödülünü bir kez daha 
kazanmış oldu. 

Fakat konu sadece pamuk ile ilgili deği - 
2016 Textile Exchange Tercih Edilen Lif ve 
Malzemeler Pazar Raporu’nda C&A aynı 
zamanda sertifikalı kuş tüyü alımında beşin-
ci, liyosel (kağıt hamurundan üretilen bir 
lif) alımında ise onuncu oldu. 

Pamuğun yanında bu malzemeler C&A’nın 

sürdürülebilir malzemeler stratejisindeki 
en önemli odak noktalarını oluşturuyor. 
Geçtiğimiz yıl 56 şirketi rapor eden Textile 
Exchange, bu yıl yeni bir rekor kırarak 89 
katılımcı şirketi listesine aldı.

C&A’nın Global Sürdürülebilirlik Direktö-
rü Jeffrey Hogue “Dünyanın her yerindeki 
tasarım, satın alma ve kaynak sağlama 
bölümlerindeki çalışma arkadaşlarımızın 
yoğun emeği sayesinde organik pamuktaki 
zirvede bulunan konumumuzu koruduk ve 
kuş tüyü ile liyoselde mükemmel bir perfor-
mansa ulaştık. 

Daha sürdürülebilir ham maddeler konu-
sunda kaynak sağlama ve çevre ile toplum 
üzerindeki etkilerimizi iyileştirme yönünde 
önemli bir fark yarattığımızı gösterdiğin-
den bu sonuçlar oldukça cesaretlendirici” 
yorumunu yapıyor. “Pamuğumuzun yüzde 
100’ünü ve tüm hammaddelerimizin yüzde 
67’sini onaylanmış daha sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edeceğimiz 2020 yılı 
hedeflerimize odaklanmış bulunmaktayız.”

C&A’NIN 2020 YILI 
HEDEFLERİNE DOĞRU 
YOLCULUĞU

C&A on yılı aşkın bir süre önce koleksiyon-
larında organik pamuk kullanmaya başla-
yarak organik lifler ile diğer sürdürülebilir 
malzemelerin kullanımını artırmaya yönelik 
bir yolculuğa çıktı. 

Pamuk C&A global koleksiyonlarının yüz-
de 60’ını oluşturduğu için, ona odaklanmak 
çok önemli: bu, kullanımı tehlikeli böcek 
ilaçları ile suni gübrelerin tüketimini orta-
dan kaldırıp, su tüketimini yüzde 90’a kadar 
ve iklim değişikliğine olan etkiyi yüzde 46 
azaltarak C&A’ya pamuk üretiminin etkile-
rini azaltma imkanı vermektedir. 

C&A geçtiğimiz yıl organik pamuk satın 
alarak 115,000 metrik ton miktarında kar-
bondioksit salınımını engellemiş oldu.

C&A 2015 yılında diğer tüm moda pera-
kendecilerini geçerek dünyanın her yerinde 
sertifikalı organik pamuktan üretilmiş 138 
milyon adetten fazla giysi sattı. 

Bunun sonucunda C&A, organik ve Daha 
İyi Pamuk Girişimi dahilinde üretilmiş olan 
pamuk dahil olmak üzere global koleksi-
yonlarında kullandığı daha sürdürülebilir 
pamuğun oranını toplam yüzde 40’a çıkar-
mayı başardı.

C&A 2016 yılında elde ettiği bu zengin 
deneyimi daha da ileri götürerek mevcut 
koleksiyonlarında daha fazla sürdürülebilir 
pamuk ve diğer malzemeleri kullanacak. 
Aynı zamanda, 2016 Sonbahar’ından 
başlamak üzere C&A’nın kullandığı kuş 
tüylerinin yüzde 100’ü Sorumlu Kuş Tüyü 
Standardı’na sahip olacak. 

Yüksek miktarda ilerleme sağlanmış olma-
sına rağmen, daha sürdürülebilir malzeme-
lerin daha fazla ve daha çok yerde kulla-
nımının teşvik edilmesine yardımcı olmak 
amacıyla C&A diğer markalar, perakende-
ciler, C&A Vakfı ve STK’larla işbirliğine 
girmek için büyüklüğünü ve pazardaki 
konumunu kullanmaya devam edecek. 

2016 TEXTILE 
EXCHANGE ORGANİK 
PAMUK PAZARI



Makine sektörü  yılın ilk yarı-
sında yüzde 4 ihracat artışı 
sağlamayı başardı. Makine 
ihracatının Türkiye ortala-

masının üzerindeki artışının sürdüğünü be-
lirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Adnan Dalgakıran, “Türkiye’nin istikrarına 
ve ekonomik potansiyeline zarar vermek 

isteyenlere verebileceğimiz en güzel cevap 
daha fazla üretmek ve uluslararası rekabette 
söz sahibi olmaktır. 

15 Temmuz girişimi sonrasında alınan 
tedbirlerle hızlı bir normalleşme sürecinin 
başladığına inanıyoruz. Yurtdışındaki iş or-
taklarımızla bir kez daha güven tazeleyece-

ğimiz bu dönemde atacağımız her adımın, 
yılsonu rakamlarımıza olumlu yansımaları 
olacaktır” dedi.

Türkiye sanayiinin lokomotif sektörleri ara-
sında yer alan makine sektörü ihracat odaklı 
büyümesini sürdürdü ve yılın ilk yarısında 
dış ticaret açığının azalmasına büyük katkı 
sağladı. 

Türkiye’nin toplam ihracatının azaldığı 
bu dönemde yurt dışındaki etkinliklerini 
sürdüren makineciler stratejik pazarları ara-
sında üst sıralarda yer alan Rusya ile yılın 
ilk yarısında yaşanan sıkıntılardan etkilen-
melerine rağmen, sektör tamamı itibarıyla 
toplamda 6,8 milyar dolar ihracata imza 
atarak yüzde 4,0’lük artış gerçekleştirdi.

SEKTÖR RUSYA İLE YENİDEN 
CANLANAN İLİŞKİLERDEN 
MEMNUN

Sektörün ihracat artışında, Makine Tanıtım 
Grubu’nun hedef pazarlara dönük olarak 
sürdürdüğü çalışmalarının önemli bir payı 
olduğunu ifade eden Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran dünya 
ticaretindeki daralma ile Rusya pazarındaki 
sıkıntıları, yılın ilk yarısında dikkatle sür-
dürdükleri hedef odaklı pazar stratejisiyle 
aşmaya çalıştıklarını belirtti. 

Dalgakıran şunları söyledi, “Yılın ilk 
yarısında, Almanya’ya 1 milyar doların 
üzerinde makine satışı gerçekleştirdik. 

Dünyanın en güçlü ülkelerinden ABD 
yılın ilk yarısında Türk makinelerine 500 
milyon dolar ödedi. Pazar payımızı devamlı 
artırdığımız bu iki ülkeye, son dönemde 
ikili ilişkilerimizin yeniden düzeldiği Rusya 
da eklendi. 

Yılın ikinci yarısında bu ülkeyle gelişti-
receğimiz ekonomik işbirliğinin, makine 
sektörünün ihracat artışını daha da yukarı 
taşıyacağını düşünüyoruz.” 
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MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI ADNAN DALGAKIRAN:

İHRACATÇILAR YURTDIŞINDAKİ 
İŞ ORTAKLARIYLA GÜVEN 
TAZELEYECEK

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Adnan Dalgakıran



Great Place to Work Institute 
tarafından, Brezilya’nın Bahia 
eyaletinde 40’a yakın şirket ara-
sında yapılan araştırmaya göre 

Kordsa Global çalışılacak en iyi şirketler 
sıralamasında birçok şirketi geride bıraka-
rak 7’inci sırada yer aldı.

Kordsa Global CEO’su Cenk Alper, elde 

edilen başarıya ilişkin olarak yaptığı açık-
lamada “Bu sonuç, çalışan markası olarak 
4 kıtada bulunan işletmelerimizde uygula-
dığımız yüksek standartlı insan kaynakları 
uygulamalarımızın bir sonucudur. 

Almış olduğumuz bu ödül, geçtiğimiz ay 
Sabancı Holding tarafından düzenlenen 
Altın Yaka Ödülleri’nde ‘İnsana Yatırım’ 

kategorisinde birinci seçilmemizi pekiştir-
di” dedi.

Kordsa Global’in faaliyet gösterdiği Bahia 
bölgesinde çok sayıda Brezilyalı ve ulus-
lararası önemli markanın faaliyet göster-
diğinin altını çizen Alper, “Uzun yıllardır 
Brezilya’da faaliyet gösteriyoruz. 

Çalışanlarımızın önemli bir bölümü bu 
bölgeden. Türkiye’den Dünya’ya yayılan 
bir marka olarak, farklı bir coğrafyadaki bu 
başarımızdan dolayı gurur duyuyoruz. 

Bu sonuç, operasyonel ve finansal başarı-
nın, çalışan bağlılığıyla olan güçlü ilişkisini 
bir kez daha kanıtlamış oldu. Emeği geçen 
bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum” 
diye konuştu. Brezilya basınında Kordsa 
Global’in başarısı “İnsana Bağlılık” başlığı 
ile verildi. Verilen haberlerde, Kordsa 
Global’in ülkenin içinde bulunduğu siyasi 
ve ekonomik belirsizliğe rağmen insan 
odaklı yaklaşımından vazgeçmediği bilgisi 
yer aldı.  

Kordsa Global’in en güçlü insan kaynakları 
uygulamaları olarak; açık kapı politikası, 
lider kadronun ulaşılabilirliği, aile ziyaret-
leri, öneri sistemi uygulamaları ve çalışma 
ortamlarının iyileştirilmesi gösterildi.

DEĞERLENDİRME NASIL 
YAPILIYOR? 

Great Place to Work Institute tarafından 
yapılan değerlendirmede incelemeye alınan 
şirketlerin puanlamalarının 3’te 2’si çalışan 
anketlerinden; kalan bölüm ise şirketin 
insan kaynakları alanında sahip olduğu 
programların ve uygulamalarının kıyasla-
malı analizlerine dayanıyor. 
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KORDSA GLOBAL 
BREZILYA’NIN EN İYİ 
İŞVEREN MARKALARI 
ARASINDA!

Kordsa Global CEO’su Cenk Alper



Bu yıl beşincisi 
düzenlenen Design 
Turkey Endüstriyel 
Tasarım Ödülleri, 
Türkiye Tasarım 
Haftası’nda 
sahiplerini bulacak

Bir TURQUALITY® Programı 
etkinliği olarak T.C. Ekonomi 
Bakanlığı, TİM ve ETMK işbirli-
ği ile düzenlenen “Design Turkey 

Endüstriyel Tasarım Ödülleri” , inovasyon 
ve markalaşma alanında Türkiye’nin en 
büyük ödül organizasyonlarından biri. 
Uluslararası Endüstriyel Tasarım Top-
lulukları Konseyi (ICSID) tarafından da 
desteklenen Design Turkey, 2008 yılından 
beri ülkemizde iyi tasarımı ödüllendiri-
yor. Düzenlendiği ilk yıldan bu yana 1500 
başvuru alan ve 300’e yakın ürünü farklı 
kategorilerde ödüllendiren Design Turkey 
Ödülleri, Türkiye’nin endüstriyel tasarım 
alanındaki tek sistematik değerlendir-

me sistemi olma özelliğini taşıyor. Türk 
sanayisinin gelişmesine yön veren yaratıcı 
tasarımları ön plana çıkaran, ödüllü proje-
lerin sadece Türkiye’de değil, uluslararası 
alanda da markalaşmasına olanak sağlayan 
Design Turkey ödülleri bu yıl beşinci kez 
düzenleniyor. Ödül töreni bu yıl ilk kez 
gerçekleşecek olan Türkiye Tasarım Haftası 
kapsamında yapılacak. 

Dünyaca ünlü tasarımcılar, üniversiteler, 
tasarım okulları, sanayici ve akademisyen-
lerin katılımıyla düzenlenecek olan panel, 
konferans ve workshoplar da organizasyonu 
zenginleştirecek.

Ödül kategorileri; ambalaj, aydınlatma, 
elektronik ürünler, ev cihazları, ev ve ofis 
gereçleri ve aksesuarları, kamusal ve ticari 
ürünler, mobilya, spor, hobi, oyun ve kişisel 
ürünler, ulaşım ve taşıma araçları, yapı 
gereçleri, yatırım ürünleri ve tıbbi gereçler 
olmak üzere 13 sektörü kapsıyor. 

Design Turkey için başvuran ürünler 1 
Ocak 2014 - 30 Haziran 2016 tarihleri 
arasında endüstriyel yöntemlerle üretilmiş 
ve piyasaya sürülmüş; tasarımcısı, üreticisi 
veya marka sahibinin Türkiye vatandaşı 
olan ürünler.

Ayrıca “Design Turkey Endüstriyel Tasarım 
Ödülleri” kapsamında , gelecekte endüstri-
ye yön gösterecek yaratıcı fikirleri destek-
lemek amacıyla, üretim için programa alın-
mamış tasarım projelerinin değerlendirildiği 
“Kavramsal Tasarım Ödülleri” kategorisi de 
yer alıyor. 

Bu yıl endüstriyel tasarım içerikli birlik 
yarışmalarında ilk üçe giren finalistler, 
Design Turkey kavramsal tasarım kategori-
sine doğrudan ve ücretsiz olarak başvurmuş 
sayılacak.

Ön elemeyi geçen ürünler, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 30’u aşkın tasarım otoritesi-

nin yer aldığı uluslararası bir jüri tarafından 
“İyi Tasarım Ödülü”, “Üstün Tasarım Ödü-
lü” ve “Kavramsal Tasarım Ödülü” olmak 
üzere 3 kategoride ve sektörel bazda değer-
lendirilecek. Ürünler; getirdikleri yenilik, 
sundukları farklılık, kullanıcının ihtiyacına 
cevap verebilme özellikleri, işlevsellikleri 
ve taşıdıkları estetik değerler gibi ölçütlerle 
değerlendirilecek. 

Türkiye’nin tasarımla markalaşmasına 
önemli katkılar sağlaması hedeflenen ya-
rışmada ödül alan tasarımlar; iyi tasarımın 
taşıması gereken nitelikler konusunda sana-
yiciyi yönlendirecek, ayrıca ürün geliştirme 
sürecinde doğru tasarım stratejilerinin be-
lirlenmesinde yol gösterici olacak. Kazanan 
tasarımlar, sergi ve yayınlar aracılığıyla 
hem ulusal hem de uluslararası platformlar-
da tanıtılacak.

Ödül töreni, 18-22 Ekim 2016 tarihleri 
arasında, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde bu 
sene ilk defa gerçekleştirilecek olan “Türki-
ye Tasarım Haftası” kapsamında yapılacak. 
Türkiye Tasarım Haftası süresince en-
düstriyel tasarım, moda tasarımı ve görsel 
iletişim tasarımı alanlarına yönelik olarak 
dünyaca ünlü tasarımcılar, üniversiteler, 
tasarım okulları, sanayici ve akademisyen-
lerin katılımıyla paneller, konferanslar ve 
workshoplar düzenlenecek. 

Organizasyon; yıl içinde düzenlenen 
tasarım yarışmalarının finalistlerinin ürün 
ve projelerinin sergi ve defileleri, dünyanın 
prestijli tasarım yarışmalarında ödül kaza-
nan Türk tasarımları ile tasarım merkezleri 
ve tasarım ofislerinin ulusal/uluslararası 
proje sergileri ile zenginleştirilecek. 

Tasarıma yönelik faaliyet gösteren tüm 
paydaşları tek çatı altında toplayacak olan 
etkinlik; Design Turkey Ödül Töreni ve 
Sergisini de kapsayarak bütünleyici bir 
tasarım ekosistemi oluşturacak. 
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DESIGN TURKEY 
İÇİN GERİ SAYIM 
BAŞLADI!



Marka ve Stil Danışmanı Burçak 
Ilıman, Miss Ayshe için hazırladığı ilk 
koleksiyonuyla moda severlerin karşısına 
çıktı. Ramada Airport Encore Hotel’de 
gerçekleştirilen defilede Miss Ayshe by 
Burçak Ilıman imzalı tasarımların yanı 
sıra Türk bayraklı özel kıyafetlerle de 15 
Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. 
Modaseverlerin büyük beğeni ile takip 
ettiği Miss Ayshe By Burçak Ilıman 
koleksiyonun lansmanında sanat ve iş 
dünyasından birçok ünlü isim ağırlandı. 

25 yıllık ihracat deneyimine sahip 
olan ve global bir moda markası 
olma vizyonuyla yatırımlarına 
devam eden Miss Ayshe, kadınlara 

özel koleksiyonlar sunmak için yeni işbir-
liklerini hayata geçiriyor. 

İhtişamlı bir lansman ile moda severlerle 
buluşan Miss Ayshe By Burçak Ilıman im-
zalı tasarımlar izleyenlerden tam not aldı. 

Ramadan Encore Airport Hotel’de ger-
çekleşen lansman sanat ve iş camiasından 
birçok  isim ağırlandı.

Darbeye karşı gerçekleştirilen defile 
hakkında açıklama yapan Marka ve Stil 
Danışmanı Burçak Ilıman: “ 15 Temmuz 
günü, ülkemiz çok büyük bir ihanetle karşı 
karşıya kaldı. Millet iradesine yönelik acı-
masız bir darbe girişimi gerçekleşti; ancak 
milletimiz hem vatanına hem bayrağına 
hem de ülkemizin geleceğine canı pahasına 

sahip çıktı. Göğsünü tanklara siper etti. 
237 şehidimiz var, binlerce gazimiz. Hem 
üzüntüyü hem de gururu bir arada yaşadık. 
Bugün ise gerçekleştirdiğimiz defilede 
şehitlerimizi anmamamız; kanlı darbe giri-
şimini unutmamız mümkün olamazdı. 

Konseptimizi bu nedenle ‘Mankenler 
darbeye karşı yürüdü’ olarak belirledik. Bu 
vesileyle şehitlerimize tekrar Allah’tan rah-
met, acılı ailelerine baş sağlığı; yaralıları-
mıza da acil şifalar diliyoruz” diye konuştu. 

Miss Ayshe’nin sahibi Ayşe Yıldırım ise 
defile öncesi, ‘’Artık sözün bittiği yerdeyiz. 
Bundan sonra biz değil koleksiyonumuz 
konuşacak’’ dedi. 

Yıldırım, moda severlerin, 2016-2017 
Sonbahar-Kış kreasyonuna gösterdiği ilgi-
den de büyük memnuniyet duyduğunu dile 
getirdi. 
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MANKENLER 
DARBEYE KARŞI 
YÜRÜDÜ



Makale
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Değerli Örsad üyeleri, bu sayı-
mızdaki yazımızda her gün 
bulunduğumuz trafikte başımıza 
gelebilecek trafik kazalarında 

aracımızdaki oluşabilecek değer kayıpları 
hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım 
gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde 
meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Ara-
cınız kaza yaptığı zaman ya da bir noktada 
hasar meydana geldiği zaman aracınızı ne 
kadar onaracak olursanız olun aracınızda 
belli bir miktarda değer kaybı meydana 
gelecektir. Hem araç sahibi hem de alıcılar 
artık o araca eski değerini vermezler.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus 
hasar gören bölgenin hiç onarım görmemiş 
ya da benzer nitelikte bir onarım görmemiş 
olmasıdır.

Örnek olarak; daha önce başka bir kaza se-
bebiyle boyanan bir parçanın başka bir kaza 
neticesinde tekrar boyanması değer kaybına 
sebep olmazken; bu parçanın değiştirilmiş 
olması ülkemiz koşullarında araç değer 
kaybına sebep olacaktır.

Ülkemizde ikinci el araç satışlarında en 
önemli kriterlerden birisi de aracın herhangi 
bir kazaya karışıp karışmadığı ya da üze-
rinde boya olup olmadığıdır, trafik kazaları 
araçların değerini, eskiye dönülmez bir 
hale getirmektedir. Onarım görmemiş bir 
araç ile ufak da olsa bir kazaya karışmış ve 
onarılmış olan bir araç ile fiyat bazında bir 
fark olmaması mümkün değildir. Örneğin, 
aracınızın ikinci el fiyatı 90.000 TL ise 
aracınız kaza yaptıktan sonraki değeri misal 
olarak 70.000 TL olacaktır. Ne kadar tamir 
yapacak olursanız olun bu değer kaybı 
hep olacaktır. Bu fark değer kaybı olarak 
karşımıza çıkar.

ZARARA SEBEBİYET VEREN 
KİŞİLERE KARŞI İLAMSIZ İCRA

Araç değer kaybına ilişkin dava açılmadan 
önce toplanan belgeler ve alınan eksper 
raporlarına istinaden zarara sebebiyet veren 
kusuru bulunan kişilere karşı ilamsız icra 
takibi ile, eksper raporunda belirtilen tutar, 
sorumlu kişilerden talep edilebilecektir. 
Başlatılan icra takibine karşı itiraz olması 
halinde son aşama olan dava safhasına 
geçilecektir.

DEĞER KAYBI DAVASI

Maddi hasarlı bir trafik kazası nedeniyle 
aracınız değer kaybettiyse araç değer kaybı 
tazminat davası açmanız gerekmektedir. 
Bu davada araç değer kaybını ve aracınızı 
kullanamadığınız sürede araç kiraladıysanız 
buna ilişkin bedeli talep edebilirsiniz. Bu 
davada tarafların kusur oranları ve aracın 
değer kaybının tespiti için bilirkişi raporu 
alınmakta ve bu şekilde tespit edilen tutar 
çerçevesinde hüküm kurulmaktadır.

Nitekim YARGITAY 4. HUKUK DAiRESi 
E. 2001/12342, K. 2002/3124, T. 18.3.2002 
sayılı kararında:

“… Dava trafik kazasından doğan tazminat 
isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna 
dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı 
olmayacağı benimsenmiştir. Aracın ona-
rıldıktan sonra mübadele (rayiç) değerinin 
olaydan önceki mübadele değerinden az 
olacağının kabulü gerekir. Çünkü tama-
men onarılmış olsa bile bu araba tahribatın 
izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki 
değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun 
kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara 
uğramayan araç değerinden düşüktür ve 
bu da cari değerinden kaybettirmektedir… 
Dava trafik kazasından doğma tazminat 
isteği olup mahkemece bilirkişi raporu-
na dayanılarak davacıya ait araçta değer 
kaybı olmayacağı benimsenmiştir…. Oysa 
davacının olaydan sonraki mal varlığının 
değeri, zarar verici olayın meydana gelme-
mesi halinde değerinden daha az ise, zarar 

var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip 
edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel 
zararı tayin etmek için kural olarak objektif 
değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele 
(rayiç) değeridir…”

Trafik kazası sonucu aracın hasar görmesi, 
haksız fiildir ve Borçlar Kanunu haksız 
fiile ilişkin hükümler çerçevesinde tazminat 
talep edilmesi mümkündür.

Borçlar Kanunu 49. maddesine göre,

“Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme 
biçimini, durumun gereğini ve özellikle ku-
surun ağırlığını göz önüne alarak belirler.” 
Bu çerçevede hâkim dava içerisinde bilir-
kişiden zararın tespiti ve kusur oranlarını 
belirlemek için bilirkişi raporu talep edecek 
ve bu çerçevede hüküm kuracaktır. Bu 
sebeple davanızı önce belirli bir miktar üze-
rinden açarak, bilirkişi raporu çerçevesinde 
tespit edilen miktar neticesinde ıslah ederek 
talebinizi artırmanız mümkündür.”

Tazminat davasını, araç sürücüsü ve ruhsat 
sahibi farklı ise dilediğinize dava açabilir 
veya talebinizi her ikisine de yöneltebilirsi-
niz. Burada müteselsil sorumluluk devreye 
girecektir.

Borçlar Kanunu’nun 61.maddesine göre,

“Birden çok kişi birlikte bir zarara sebe-
biyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli 
sebeplerden dolayı sorumlu oldukları 
takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa 
ilişkin hükümler uygulanır.”

Karşı tarafın sigorta şirketine dava açı-
lıp açılamayacağı hususunda ise, sigorta 
poliçesinin içeriği önem arz etmektedir. 
Çoğu sigorta poliçesinde araç değer kaybı 
poliçe kapsamına alınmadığından araç sü-
rücüsü veya ruhsat sahibine dava açmanız, 
davanızın husumet sebebiyle reddedilmesi 
açısından önem arz etmektedir. Zira poliçe 
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kapsamında ise araç değer kaybı, bu halde 
sigorta şirketine talebinizi yöneltmeniz, 
elbette sigorta şirketinin ödeme gücü açısın-
dan lehe olacaktır.

Konuya ilişin Yargıtay kararları şu şekildedir:

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 23.2.2004 T., 
2003/7114 E., 2004/1613 K. sayılı kararında:

“Trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın 
onarım süresince çalıştırılamaması sebe-
biyle oluşan “kazanç kaybı”, trafik sigortası 
kuvertürü dışında kalmaktadır. Mahkeme-
ce, araçta oluşan hasarın, aracın değerini 
olumsuz yönde etkilemesi sonucu meydana 
gelen “değer kaybının” sigorta teminatı 
kapsamında olduğuna ilişkin Dairemiz 
kararları yanlış değerlendirilerek düzen-
lenen hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak 
hüküm kurulması ve davalı zorunlu trafik 
sigortacısının, “kazanç kaybı” nedeniyle 
oluşan zarardan da sorumlu tutulması doğru 
olmamış, bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 02.10.2006 T., 
2005/8891 E., 2006/9643 K. sayılı kararında:

“Dava trafik kazasından kaynaklanan 
tazminat davası olup ihtiyari mali mesuliyet 
sigortacısı olan mümeyyiz davalı poliçe-
sinde özel bir kloz bulunmadığı için aracın 
değer kaybından sorumlu olmadığı gibi 
aracın hasarından sorumluluğu da tarife 
gereği kaza tarihinde geçerli trafik sigortası 
limitinin üzerinde kalan bölüme ilişkindir. 
Mahkemece bu şekilde saptanan araç hasarı 
limitin altında bulunduğundan mümeyyiz 
davalı aleyhine açılan davanın reddine karar 
vermek gerekir.”

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 30.5.2011 T., 
2011/4237 E., 2011/5476 K. sayılı kararında:

“Mahkemece, davacı vekilinden talep ettiği 
tazminat kalemleri açıklattırılarak, araç 
hasarına ilişkin zararın kasko sigortasınca 
karşılanıp karşılanmadığının araştırılması, 
değer kaybı ve araç kiralama ücreti konu-
sunda bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 
hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 
2014/15955 Karar: 2014/13034 Karar Tari-
hi: 30.09.2014

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KA-
ZASINDAN KAYNAKLANAN DEĞER 
KAYBININ İSTEMİ – ARACIN KAZA 

TARİHİNDEKİ HASARSIZ PİYASA 
DEĞERİ VE HASARLI HALDEKİ 
PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ FARKI 
BELİRLEMEK İÇİN RAPOR ALINARAK 
KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacıya ait araçta meydana gelen 
gerçek zararın belirlenmesi için mahke-
mece yapılacak iş, aracın kaza tarihindeki 
hasarsız piyasa değeri ve hasarlı haldeki 
piyasa değeri arasındaki farkı belirlemek 
için İTÜ’den seçilecek konusunda uzman 
bilirkişiden ayrıntılı denetime açık ve ge-
rekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle 
hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 
2014/11091 Karar: 2014/12127 Karar Tari-
hi: 18.09.2014

ALACAK DAVASI – TRAFİK KAZASI 
NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ – Sİ-
GORTALI ARACIN TAMİRİNİN EKO-
NOMİK OLUP OLMADIĞI – AYRINTILI 
GEREKÇELİ VE DENETİME AÇIK RA-
POR ALINARAK VARILACAK SONUCA 
GÖRE KARAR VERİLMESİ – EKSİK 
İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, trafik kazası nedeni ile taz-
minat istemine ilişkindir. Yapılacak iş; İTÜ 
ya da Karayolları Trafik Fen Heyeti gibi 
kurumlardan seçilecek hasar konusunda 
uzman bilirkişi kurulundan, sigortalı aracın 
tamirinin ekonomik olup olmadığı, ekono-
mik ise tamir bedelinin, ekonomik değilse; 
aracın kaza tarihindeki ikinci el piyasa 
rayiç bedelinden sovtaj değerinin mahsubu 
ile gerçek zarar miktarının hesaplanması 
için dosyada mevcut tüm deliller birlikte 
değerlendirilerek çelişkiler giderilecek 
biçimde, ayrıntılı, gerekçeli ve denetime 
açık rapor alınarak varılacak sonuca göre 
bir karar vermek gerekirken eksik inceleme 
ile hüküm kurulması doğru değildir.

Belirtildiği üzere trafik kazası neticesinde 
maddi bir zararınız ortaya çıktığından değer 
kaybı ve diğer masrafları araç sürücüsü 
veya ruhsat sahibinden haksız fiil sebebiyle 
açacağınız tazminat davası ile talep ede-
bilirsiniz. Bu davaya ilişkin bilgi vermek 
gerekirse haksız fiil teşkil etmesi nedeniyle,

Davanın Asliye hukuk mahkemesinde 
açılması gerekmektedir. HMK 2.maddesine 
göre, 

“Dava konusunun değer ve miktarına 

bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin 
davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda 
görevli mahkeme, aksine bir düzenleme 
bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.”

Yetkili mahkeme ise HMK 16. maddesine 
göre,

“Haksız fiilden doğan davalarda, haksız 
fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği 
yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya 
da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi 
de yetkilidir.”

Araç değer kaybı davası, kaza olayının 
öğrenildiği veya meydana geldiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde açılması gerekir. An-
cak kazanın olduğu tarihten itibaren (hasarı 
veya kazayı öğrenmeme halinde) on yıl 
içinde araç değer kaybı davası açılmamışsa 
zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı, tazminat 
yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya 
karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından 
kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü 
bakımından da kesilmiş sayılır. Araç kaza-
larında tazminat yükümlülerinin birbirlerine 
karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edile-
cek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak 
iki yılda zamanaşımına uğrar.

• Zamanaşımı kazada aynı zamanda ölüm 
varsa 15 yıl, yaralanma varsa 8 yıldır.

Araç Değer Kaybı Davası Açılması için 
gerekli evraklar şunlardır;

* … / … / … tarihli kaza tespit tutanağı
*  … / … / …tarihli ekspertsiz raporu
*  … / … / … tarihli servis raporu ve servis 
faturası
* Sigorta poliçesi
* Aracındaki hasara ait fotoğraflar
* Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık 
edecekleri konuları gösterir tanık listesi
* Araç kiralanmış veya ticari kaybı varsa 
fatura ve belgeler

Yukarıda yer alan belgeler çerçevesinde, 
değer kaybı talepleri dava yolu ile kazada 
kusuru bulunan araç sahibi ve sürücüden 
talep edilebilecektir.

Araç değer kaybı istenebilmesi için aracın 
pert olmaması, 165000 km üzeri olmaması 
ve de kaza tarihinden itibaren mülkiyet 
değişikliği olmaması gerekir.

Sorularınız için esadfatihbayar@gmail.com 
hesabına mail atabilirsiniz. 

Makale
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İHKİB koordinasyonunda Ekonomi 
Bakanlığı desteği ile yürütülen İç 
Giyim URGE Projesinde, küme fir-
maları farklı sezonlara yönelik Trend 

Eğitimleri’nin ikincisini tamamladı! Sektör-
de faaliyet gösteren 22 iç giyim firmasının 
ihtiyaç analizleri ile yol haritası çizilen 
firmalar,  eğitim, danışmanlık ve yurtdışı 
faaliyetlerine yoğun ilgi gösteriyor!

Sektörde bulunan tüm firmaların katılımına 
açık olan eğitimde, Fransa menşeili Carlin 
Group trend analiz firması tarafından, İç 
Giyim Ve Yatak Kıyafetleri Sektöründe 
uluslararası pazarlarda hakim olan trendler, 
etiketleme ve ambalaj konuları ele alındı. 
2017 Sonbahar – Kış ve 2017/2018 İlkbahar 
Yaz sezonları örnek ürünler ve moodboard 
sergisi ile etkili bir sunuş ile katılımcılara 
aktarıldı. 

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Nazım 
Kanpolat’ın da bulunduğu eğitimde Kanpo-
lat, sunulan trendlerin firmaların bakış açı-
larını genişlettiğini ve üretime çok verimli 
yansımalarının bulunacağına inandığını 
belirtti. 

Kanpolat ayrıca URGE Projesi’nin Türk 
markalarının rekabetçiliğini artırmada bü-
yük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, 

firmaların ortak paydalarda buluşmasını 
sağladığını iletti. 

Kanpolat ayrıca, firmaların etiket, paketle-
me ve trend konularında ortak yaşamakta 
olduğu problemler olduğunu belirterek 
“Çok özel ve güzel bir ürün yapabilirsiniz 
ama onun ambalajını, sunumunu, pazarla-
masını doğru yapamazsanız o ürünü doğru 
fiyatla, doğru pazara, doğru müşteriye 
ulaştıramazsınız. 

Bu anlamda ambalajlama önemli bir unsur. 
Bu konuda belirlemiş olduğumuz ihtiyaç 
üzerine trend eğitimlerinde trend analiz 
firmalarından ve tasarımcılardan destek de 
alıyoruz.” Sözlerini ekledi.

KATILIMCILAR TREND 
SEMİNERİNİ YORUMLUYOR

NURTEKS KONFEKSİYON FİRMA 
SAHİBİ NURHAN MONTEVERDE

Seminerde trendler üzerine somut fikirler 
aktarıldı. Model konusunda yenilikçi ve 
yapıcı fikirler edindik, sınırları aşan fikirler 
gelişti. Tasarımda inovatif yenilikler öne-
rildi. 

Bu tarz seminerler bizim ufkumuzu açıyor. 

Dünya ile daha bir entegre oluyoruz. Yeni-
likleri görüp kaliteyi yükseltmek, tasarımı 
geliştirmek açısından çok faydalı buluyo-
rum. İç Giyim Kümelenme Projesi’nde yer 
almaktan çok memnunum. 

Proje kapsamında Fransa’da bulunduk ve 
orada yeni müşteriler ile tanışarak ihracat 
ağımızı genişlettik. Proje kapsamında İran’a 
da gittik. 

Şimdi önümüzdeki yurtdışı pazarlama 
faaliyetlerinde Fas ve tekrar İran var. Daha 
sonra Dubai pazarını deneyimleme planımız 
var. Bu destinasyonlar iç giyim sektöründe 
geleceği olan pazarlar.

Yine proje kapsamında tasarım danışman-
lığı alarak, firma dışından bir tasarımcı 
ile çalışma deneyimi ediniyoruz. Birlikte 
Paris için bir koleksiyon yapacağız. Bu 
koleksiyon hazırlığı bizi heyecanlandırıyor. 
Fransa’ya daha hazırlıklı giderek pazarda 
sürekliliğimizi ve yenilikçiliğimizi sergile-
mek istiyoruz.

ASRY TEKSTİL - DOREANSE 
FİRMA SAHİBİ CAN UYSAL

Fransa bütün trendlerin oluştuğu ve bakış 
açılarının toplandığı bir konumda olduğun-
dan dünya trendlerini takip edebilmek için 
bu bakış açılarını yakalamak bizim için çok 
önemli. 

Seminerde, makro trendlerden küçük 
detaylara kadar birçok noktaya değinildi. 
Bu sebeple faydalı olabilecek ürünlerinize 
katabileceğiniz birçok alan olabilir. Genel 
çerçevenizi bunun üzerinden belirleyebilir-
siniz. 

Stiliniz, çizginiz bunun üzerinden iler-
leyebilir. Ayrıca kendi koleksiyonunuzu 
kendiniz belirleseniz de küçük detayları 
için, bu seminerden beslenebilir, çeşitlilikle 
zenginleştirebilirsiniz. 

İhracat pazarlarımızda son 2 yılda gelişen 
krizlerden dolayı farklı pazarlara yönelmek 
ve pazarlarımızı genişletmek istiyoruz. 
Pazarlarımızı genişletme amacını taşıyarak 
yürüttüğümüz çalışmalarımız olurken Kay-
nak ihkib int sitesi  

Haber
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TRENDLERİNİ KONUŞUYOR!



Makale
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15 TEMMUZ gecesi Ülkemizin EN 
UZUN GECESİ olarak tarihe not düş-
tü… Kara bir leke olarak tarihte yerini 
alan gün umarım ülkemizde bir daha 

yaşanmaz…

Ülkeye, insana, demokrasiye Vatana ve mil-
lete saygısı olmayanların, benim bizim vergi-
lerimizle bizlere kurşun sıktığı, dikta ettiği o 
lanet geceden kurtulmaya çalışıyoruz…

Bizler kendi dünyasında kavrulan, Türk’ü, 
Kürdü, Alevi’si, Sünni’si Müslümanı, gay-
rimüslimi çok çeşitli etnik köken ve dinden 
gelen insanlarla birlikte ve el ele çalışan bir 
sektörüz…

Öncelikle hepimiz KARDEŞİZ…

Biz kardeşliğin ticaretle birleştiği noktayız!

Kocaman gibi görünen sektör, aslında bir 
evin içinde yaşayan aile bireyleri kadarda 
yakın ve bir birine kenetli…

Aşımızı buradan kazanıp, evde çorbamızı 
buradan kaynatıyoruz…

Kimi zaman ağlıyor…

Kimi zaman gülüyor…

Kimi zaman kızıyor…

Ama hiçbir zaman gönül bağımızı yok 
etmiyoruz! 

Derdimiz işimiz, sevdamız Vatanımız…

Bayrağımız namusumuz…

Bu kötü dönem içinde sektörümüzde çeşitli 
spekülasyonlar, çeşitli kulaktan dolma yalan 
yanlış haberler dolanıyor olabilir…

Bir birimize her ne olursa olsun sahip çıka-
cağız…

Bizler birer aileyiz…

Hep birlikte güçlüyüz! 

Yanlışın neresinden dönülürse kardır! 

Bugün şunu anladık ki, ticaret adamı ticaret 
insanı isek siyaset ile işimiz olmamalı…

İşinize gücümüze bakmalıyız! 

İlla iş yapacağız diye birileri cemaatler vs. 
vs. aslı astarının ne olduğunu bilmediğimiz 
kurum ve kuruluşlara yanaşmayacağız! 

Bizim aynamız işimiz, bizim hedefimiz üret-
mek ve daha çok istihdam sağlamak olmalı…

Gelişen Türkiye için el ele olup daha çok ül-
keyi nasıl ileri götürebiliriz, işsizliğin önüne 
nasıl geçebiliriz bunlarla ilgilenmeliyiz…

Bizim dünyamızda Vatana İHANET yok, 
üretmek var! 

İşimize, gücümüze, bayrağımıza ve Vatanı-
mıza sahip çıkacağız! 

Zaman daha sıkı kenetlenme zamanıdır… 

BİZİM DÜNYAMIZDA İHANET YOK! 
ÖNCELİKLE HEPİMİZ KARDEŞİZ…

MURAT KEÇECİ
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