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Son on iki yıl içinde Türkiye’nin kazandığı 
güveni ve istikrarı kimsenin bozmaya hakkı 
olmadığını buradan açık ve seçik bir şekilde 
ifade etmek istiyorum. Büyüyen, gelişen 
ve itibar kazanan ülkemizi gerginliğin içine 
çekmeye, kaos ortamı yaratmaya kimsenin 
hakkı yok!

Değerli meslektaşlarım, son bir yılda inanıl-
maz şeyler oldu. Ekonomimiz ve politik is-
tikrarımız, aniden esen ters rüzgâr ile birden 
bire yön değiştirdi.  Altı ayı aşan süredir 
esen bu olumsuz rüzgâr, ülkedeki güven 
ortamını bozmuştur. Bu şekilde daha fazla 
gidilmesi mümkün değil. Eğer Türkiye’nin 
2023 ihracat hedeflerine ulaşması isteniyor-
sa siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyacımız 
var. İstikrarın olmadığı yerde gelişimin 

sekteye uğrayacağı aşikâr…

Değerli meslektaşlarım, seçimlerin de 
etkisiyle ülkede sürekli yeni gerginlikler 
yaşanıyor. Bir ülkenin büyümesi, gelişmesi 
istikrar ve güven olmadan olmaz. Sadece 
istikrar da değil, hemen yanında güven 
unsuru da olmalıdır. Güven olmazsa olmaz. 

İstikrar ve güven olmazsa yatırımcı gelmez, 
sanayici yatırımdan korkar, üretim düşer, 
istihdam azalır. Aynı zamanda sokaktaki 
vatandaş güven ve istikrar olmadığı için 
harcama yapmaz. Halk harcama yapmayın-
ca, şirketler yatırım yapmayınca, bankalar 
kredi vermeyince, bunların hepsi durunca 
ekonomi de duruyor. Bunun için ülkemiz-
deki bu güven ortamını korumak ve güçlen-
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dirmek her birimizin görevi olmalıdır. 

ABD’nin para politikasını değiştirmesi 
doların ateşini yükseltti. Bu durum faizlerin 
artmasını beraberinde getirdi. Şu anda faiz 
yüzde 12 seviyelerinde. Böyle bir ortamda 
kim yatırıma gidebilir ki, soruyorum size?

Döviz kurlarındaki artış, yükselen faizler 
nedeniyle yatırım planları içindeki birçok 
firma yatırımdan vazgeçmiştir. Artık yatırım 
kararı almak eskisi kadar kolay olmamak-
tadır. Yarın ne olacağını, dövizin nerede 
duracağını kimse kestiremediği için önünü 
görememektedir.

Dolar ve faizlerdeki artışa ek olarak bir 
süredir Ukrayna’da yaşanan halk hareket-
leri ve hemen ardından patlak veren Kırım 
hadisesi de biz üreticiler ve ihracatçıları 
olumsuz etkilemektedir. 

Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş çıkar 
mı, NATO bu savaşa dâhil olur mu endişe-
leri nedeniyle bu ülkelerle çalışan firmalar 
endişe içine girmişlerdir. Siparişlerde yüzde 
20-30 oranında ani düşüşler olmuş; güven 
ve istikrar burada da bozulmuştur.

Bakın, Laleli, Zeytinburnu, Merter ve 
Osmanbey’deki hazır giyimciler sipariş 

alamaz hale geldiler. Birkaç aydır iyi giden 
işler birden bire kesildi. Bu bölgelerde 
mağazaları olan toptancılar, siparişlerin 
azalmasından şikâyet ediyorlar. Dolayısıyla 
bu firmalara üretim yapan üreticiler de bun-
dan olumsuz etkilenmekte, yarın ne olacak 
bilememektedirler.

Ukrayna’daki olumsuz durum nedeniyle 
uykusu kaçan hazır giyimciler, sadece 
azalan siparişler nedeniyle değil, mal satıp 
parasını alamamaktadırlar. Öyle ki, bazı 
firmalar bu nedenle iflasın eşiğine geldi.

Bu vesileyle bu ülkeye ihracat yapan mes-
lektaşlarımı buradan uyarmak istiyorum. 
Açıktan mal satmayınız. Paranızı garantiye 
almadan ürünlerinizi göndermeyiniz. Riskli 
bir döneme girdik, dikkatli olmamız lazım. 

2014’TE HEDEFLERİMİZ ŞAŞTI

2013 yılını bildiğiniz gibi iyi bir ihracat 
artışıyla tamamladık. Tekstil ve hazır giyim 
sektörü 26 milyar dolara yakın bir ihracatla 
2013’ü başarılı bir şekilde tamamladı. 

Bu olumlu gidişat 2014’ün Ocak ayında da 
sürdü. Hazır giyim uzun bir aradan sonra 
ilk kez Otomotivin önüne geçti ve 1 milyar 
650 milyon dolar ihracatla ayın şampiyonu 
oldu. 

Şubat ayında ise Otomotiv sektörü yeniden 
Hazır giyim ihracatını aştı. Buna rağmen 
hazır giyimde 1 milyar 450 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirmeyi başardık. Geçen 
yılın aynı dönemiyle kıyaslarsak yüzde 7-8 
oranında bir artış oldu bu iki ayda. Ancak 

Marttan itibaren işlerde bir durulma oldu. 
Siparişler azaldı. 

2013 yılında 333 milyon dolar ihracat yap-
tığımız Ukrayna’daki halk hareketleri ve 
Kırım nedeniyle Rusya ile yaşanan gerilim, 
ticaretimizi daha da olumsuz etkilemeye 
başladı. Geçen yıl ki rakamları bu ortamda 
yakalamamız zor görünüyor. Hedeflerimi-
zin gerisinde kalacağımız görülüyor.

MARTTA İKİ ÖNEMLİ FUAR VAR

Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi de 26 
Martta başlayacak ve sektörümüzü yakın-
dan ilgilendiren Tüyap Örgü Teknolojileri 
ve İplik fuarı konusunda birkaç şey söyle-
mek istiyorum. 

Bizler için önemli olan bu fuar. Sektörü-
müzdeki yenilikleri ve teknolojileri bu 
fuarda görme fırsatı bulacağız. Dernek 
olarak desteklediğimiz bu etkinliğe yönetim 
kurulu olarak gidip gezeceğiz. Sizleri de 
davet ediyorum. Gelin ve sektörümüzde 
yeni ne var görün, inceleyin. 

Aynı gün, yapılacak olan bir diğer fuar da 
CNR’da Texbridge Kumaş ve aksesuar 
Fuarı’dır. Bu fuarı da dernek olarak destek-
liyoruz. Dokuma ve örgü alanında seçkin 
kumaşçılar burada ürünlerini sergileyecek-
ler. Aralarında üyelerimiz de var. Herkesi 
bu fuara da zaman ayırıp kumaştaki son 
trenleri görmeye davet ediyorum. 

Sözlerimi burada tamamlarken şunu bir 
kez daha ifade etmek istiyorum: Sıkıntılar 
olabilir, çalışma hevesimizi kaybedebiliriz. 
Ama umudumuzu kaybetmeyelim. Çalı-
şalım ve üretelim. Unutmayalım ki, bizler 
yalnız değiliz. Yanımızda çalışanlar ve on-
ların aileleri var. Sorumluluklarımız büyük. 
Unutmayalım ki, sabrın sonu selamettir. 

Hepinize güzel işler ve sağlıklı günler 
diliyorum.

Başyazı
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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 
farklı pazarlarda kalıcı bağlantılar kurarak 
katma değeri yüksek ihracat için çalışma-
larına yeni yılda da kaldığı yerden devam 
ediyor. 

Ocak ayı içerisinde 2 tanesi ABD olmak 
üzere Brezilya ve Almanya’da toplam 4 
ayrı fuara katılan UTİB’in; ihracat rakamı 
da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.20 
oranında artarak 118 milyon 574 bin dolar 
seviyelerine geldi. Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan UTİB Başkanı İbrahim 
Burkay, “Birliğimiz için dünyanın farklı 

bölgelerindeki fuarlara katılmak ve farklı 
iş bağlantıları kurmak kurumsal bir kültür 
halini aldı” dedi.

Başta ev tekstili olmak üzere, Türk tekstil 
sektörünü başarıyla temsil eden UTİB, fuar 
yolculuğuna sektörün dünyadaki en büyük 
fuarı olan Heimtextil Frankfurt ile başladı. 

Heimtextil’de, Türkiye Ev Tekstili Trend 
Alanı’nı organize eden Birlik; fuara, 
Türkiye’den katılan 165 firmaya öncülük 
etti ve Türkiye en fazla katılım gösteren 
5’inci ülke oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan bir heyet yeni kabine 
üyeleri Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Fik-
ri Işık ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmü-
zakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. 
TİM Heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ı ziyaretinde Bakan Işık’a 

ihracatçıların Ar-Ge ve teknoloji destekleri 
ile ilgili taleplerini içeren bir rapor sundu. 
Ziyarette Bakan Işık da ihracatçıların öne-
rilerinin gerçekleştirilmesi için ellerinden 
geleni yapacaklarını belirterek  “Arzumuz, 
dövizin istikrarını sürdürmesi, ihracatçımı-
zın önünü görmesi, üretimin yapan insanı-
mızın önünü görmesi” diye konuştu.

Şanlıurfa’da düzenlenen “Pamukta Kirlilik” 
konulu panelde pamuk üretimindeki sıkın-
tılar masaya yatırıldı. Şanlıurfa Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı GAP 
Tarımsal Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 
panelde konuşan Vali Vekili Ramazan 
Seçilmiş, Suruç tünelinin de bitmesinin 

ardından pamuk üretiminin daha da artma-
sını beklediklerini ifade ederek, “Geçen yıl 
Şanlıurfa’da 2 milyon dekar alanda pamuk 
üretimi yapıldı. Pamuk ilimizin en önemli 
geçim ve tarım kaynağıdır. 

Ama ne yazık ki, bölgemizde birçok çiftçi 
geleneksel metotlar ile pamuk üretimi 
yaptığını görmekteyiz. Bu çağda bu durum 
kabul edilemez. Artık çiftçinin daha modern 
yöntemler ile pamuk üretmesi gerekiyor. 
Bu toplantılar pamukta yaşanan sıkıntıla-
rın aşılması adına çok önemli” olduğunu 
söyledi.

Pamuk doğumdan ölüme kadar hayatı-
mızın içinden yer alan önemli bir bitki 
olduğuna dikkat çeken GAP Tarımsal 
Enstitü Müdürü İbrahim Halil Çetin Kaya, 
“Pamuk ülkemizde tarımda ve sanayide 
stratejik bir ürünümüz. Ülkemiz dünyada 
8. pamuk üreticisi olan bir ülke. Türkiye 
pamuğunun yüzde altmışı ise Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde bunun yüzde 35’i ise 
Şanlıurfa’da üretilmektedir” dedi.

Kısa Haber
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UTİB 2014’te 1 ayda 4 büyük 
fuarda boy gösterdi

TİM, yeni bakanları ziyaret etti

“Pamukta Kirlilik” masaya yatırıldı
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Dünyanın en büyük alışveriş ve eğlence 
festivallerinden biri olmayı hedefle-
yen İstanbul Shopping Fest (İSF), 7-29 
Haziran’da gerçekleştirilecek. 

Dördüncü yılına yeni ortaklık yapısı ve yeni 
hedeflerle giren İSF’de platform başkanlı-
ğını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’den; 
icra kurulu başkanlığını İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) İbrahim Çağlar, Tüm Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu 
(TAMPF) Başkanı Vahap Küçük’ten dev-

raldı. Kadir Topbaş, İSF’nin yeni ortaklık 
ve organizasyon yapısına ilişkin düzenlenen 
basın toplantısında, kurumsal taassup gözet-
meksizin, herkesin bir araya gelerek daha 
ileriye, daha güzele ulaşması adına yeni bir 
dönem başlattıklarını ifade etti. 

Doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri, 
medeniyet birikimiyle dünyanın dikkatini 
çeken bir kent olan İstanbul’un değerlerini 
geleceğe taşımanın görevleri olduğunu dile 
getiren Topbaş, İstanbul’a gelen turist sayı-
sının 10 milyona ulaştığını söyledi.

Tekstil Araştırmacıları Derneği ilk etkinli-
ğini 8 Şubat 2014 günü Bursa’nın Nilüfer 
ilçesindeki Dernekler Yerleşkesinin kon-
ferans salonunda yapıldı. Dernek başkanı 
Ekrem Hayri Peker önce derneği neden ihti-
yacı hissettiklerini anlattı. Peker;  “Bilginin 
her geçen gün değersizleştiği bir ortamda, 
bilgiyle para kazanılan bir platform olması” 
için derneği kurduklarını anlattı.

Tekstilde en büyük problemin işletmecile-
rin ürettikleri yeni ürünleri pazarlayacak 
ekiplerin olmaması olduğunu açıklayan 
Peker, firmalar yeni ürünler üretmeli ve bu 

ürünleri pazarlayacak organizasyonların 
kurulması gerektiğini söyledi. Daha sonra 
dernek ikinci başkanı Mehmet Akgün” Su-
suz Boyama Teknolojilerindeki Gelişmeler” 
konusunda bir sunum yaptı. 

Akgün,  “Dünyamızdaki su kaynakları hızla 
azalmakta ve kirlenmektedir. İklim deği-
şikliklerinin ülkelerdeki sanayileri olumsuz 
etkileyeceğini ve tekstilde su kullanımının 
mutlaka azaltılacağını, bugün su olan böl-
gelerdeki tekstil fabrikalarının, yarın susuz 
kalacağını ve susuz boyama konusunun 
gündeme geleceğini” anlattı.

Yaratıcı tasarımlarıyla ilgi çeken KAFT, 
her biri farklı bir mottoyu yansıtan Ayrım, 
Calamus, Evilstone, Empathy ve Axicia 
isimli 5 yeni tasarımını tanıttı.

Farklı ve yaratıcı tasarımları olan, aynı za-
manda kaliteli ve tüm detaylarıyla özenerek 
hazırlanmış ürünler ortaya koymak üzere 
2009 Ağustos ayında sektöre adım atan 
Kaft, 5 yıldır beyzik tişörtlere değer katan 
imzalar atıyor.

İstanbul Shopping Fest 
7 Haziran’da başlıyor

Tekstil Araştırmacıları 
Derneği’nden Nano kimyasallar 
kursu

Kaft beş yeni 
tasarımını 
tanıttı
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Tekstil iğneleri alanında dünya lideri olan 
Groz Beckert’in yeni tasarladığı Vo-LC 
isimli ultra ince iğneleriyle dikkatleri üzeri-
ne çekeceğe benziyor. Mükemmel döngülü 
ilmek yapmaya imkân veren bu özel tasar-
lanmış iğneler, yüksek hızlarda makinelerde 
dahi kullanılabiliyor. Ultra ince örme ku-
maş üretimine olanak sunan ve mükemmel 
döngülü desenler yapmaya imkan sunan bu 
iğnelerin özellikle seamless gibi makineler 
ve geniş çaplı yuvarlak örme makineler-
de kullanılacağı belirtiliyor. Albstadt’da 
faaliyet gösteren Groz-Beckert’in ar-ge 
laboratuarlarında dizayn edilen bu ultra 
ince iğneler, ilk olarak Meksika’daki Eintex 
fuarında görücüye çıktı.

Adidas’ın Türkiye’deki ilk adidas KIDS 
mağazası İstanbul’da,  Kadir HAS AVM’de 
açıldı. 90 m2 alan üzerinde faaliyet göste-
recek mağazada, adidas’ın 0-14 yaş arası 
çocuklara yönelik geniş ürün yelpazesi 
satışa sunuluyor.

ABD senatosundan geçen ve Obama’nın 
onayına sunulan yeni tarım yasası, dünya-
nın 5. büyük pamuk üreticisi Brezilya’daki 
pamuk üreticilerini zora sokabilir. 

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) belir-
lediği rekabet kurallarına aykırı olduğu 
belirtilen düzenleme, çiftçilere doğrudan 
devlet ödemesi yerine bir program aracı-
lığıyla yerli üreticilerin sigorta kapsamına 
alınmasını öngörüyor. 

Uzmanlar, yeni düzenlemeyle birlikte ABD 

sınırları içinde pamuk üretiminin artacağı 
ve bu üretim artışının dünya genelinde fi-
yatların düşmesine sebep olacağı görüşünde 
birleşiyor. 

Yıllık pamuk üretimi 1,5 milyon ton olan 
Brezilya, bunun üçte ikisini yurtdışına ihraç 
ediyor. Brezilyalı üreticiler, düzenlemenin 
kısa vadede dünyanın en büyük pamuk itha-
latçısı Çin’in mevcut stoklarını artırmasıyla 
netice verebileceğini ve bunun Brezilya’ya 
büyük bir kayıp yaşatabileceğini iddia 
ediyorlar.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin ev 
sahipliğinde, moda dünyasının devrim ya-
ratan liderlerini biraraya getiren 7. İstanbul 
Moda Konferansı, 8-9 Mayıs tarihlerinde 
başlıyor. Shangri-La Bosphorus’tadüzenle-
necek konferansa yaklaşık 40 ülkeden çok 
sayıda temsilcinin de katılması bekleniyor. 
Her yıl dünyaca ünlü markaların CEO ve 
Yönetim Kurulu Başkanlarını ağırlayan 
İstanbul Moda Konferansı bu yıl 7’inci 
kez düzenleniyor. Dünya çapında önemli 

isimlerin katıldığı konferansta sektöre ayna 
tutulurken; yeni iş modelleri ve markalaşma 
değerlendirilecek.

2 gün boyunca sürecek konferansta “Lüks 
pazarı”, “Tekstil ve Hazır Giyim Sektörün-
de Global Liderlik”, “Türk Markaları Otu-
rumu”, Tasarım, Moda ve İstanbul” gibi ana 
temalı oturumların yanı sıra, konferansın 
ikinci günü; üretici ve alıcı firmaların farklı 
iş fırsatları yaratabileceği özel görüşmelerle 
devam edecek.

ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, 
Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya 
ve Japonya gibi pek çok uluslararası ülke 
yetkilisinin yanı sıra Türkiye’de ofisi bulu-
nan yaklaşık 35 alım grubu temsilcisi de bu 
görüşmeler de bulunacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 
(GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 
bölgenin ocak-şubat ihracatı geçen yılın 

aynı dönemine oranla yüzde 8,6 artarak 1 
milyar 519 milyon 705 bin dolar oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı tekstil 
sektöründe yaşandı. Yılın ilk iki ayında 
yapılan tekstil ihracatı, geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 19,7 artışla 487 milyon 
725 milyon dolara çıktı. 

Bu dönemde ayrıca 251 milyon 898 bin 
dolarlık halı, 372 milyon 127 bin dolarlık 
hububat-bakliyat ve 76 milyon 208 bin 
dolarlık konfeksiyon ihracatı yapıldı.

AB, polyester elyaf üretiminin büyük 
bir oranını elinde tutan Çin, Vietnam ve 
Hindistan’a antidamping uygulamak için 
harekete geçti. AB tarafından; üretim kapa-
sitesi 2013 yılında 13.7 milyona çıkan Çin 
ve Vietnam aleyhine sübvansiyon soruştur-
ması açıldı. 

Brezilya pamuğuna ABD darbesi

TGSD’nin Moda Konferansı 
8-9 Mayıs’ta yapılacak

Mükemmel 
döngüler için 
ultra-ince iğneler

İlk AdidasKids  
Kadir Has 
AVM’de açıldı

Güneydoğu’nun ihracatında 
artış devam ediyor

AB’den 
polyster ipliğe 
soruşturma





LYCRA ® markasının sahibi, dünyanın 
en büyük entegre üreticilerinden biri olan 
Invista ile selülozik elyafın önde gelen üre-
ticisi Lenzing, denim kumaşlara esneklik 
ve estetikle birlikte performans da katan bir 
işbirliğine gittiklerini duyurdular.  Esnek 
denim kumaşlarda LENZING en TENCEL 
® elyafı ile Invista patentli LYCRA ® 
dualFX ® kumaş teknolojisinı birleştir-
diklerini açıklayan iki şirket bu benzersiz 
çözümle dünya pazarlarından iyi bir başarı 
beklediklerini bildirdi.

Yaklaşık bir yıl önce streç selülozik denim 
kumaşlarda ortaya çıkan esneklik ve 
performans sorunlarına çözüm bulmak için 
bu sorunların altında yatan mekanizmaları 
belirlemek ve bunları geliştirmek için nasıl 
belirlemek için bir çalışma başlattılarını 
söyleyen Invista Denim İş Direktörü Jean 
Hegedus, elde ettkileri olumlu sonuçları 22 
Ocak 2014’de Kingpins Denim Show’da 
bir seminerde sektörle paylaştıklarını 
açıkladı.

İki büyük markanın işbirliği sadece denim 
kumaşlardaki esneme, şekil almama 
sorunlarına değil, dikişlerdeki kayma ve 
kırışma sorunlarına da çözüm getirdi. Lycra 
bu çözümde dualFX’i, Lenzing ise Tencel 
elyaflarını kullandı.

Döviz kurundaki artışın etkisiyle ihracatta 
atağa geçen hazır giyim üreticilerini son 
bir aydır yükselen iplik fiyatları olumsuz 
etkiliyor. Pamuğun kilo fiyatının aynı 
dönemde çok fazla değişmemesine rağmen, 
30/1 penye ipliğin fiyatı 7.80’den 9.90 
TL’ye yükseldiğini söyleyen İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Gültepe, “İpliğe son bir ayda yüzde 25-30 

zam geldi. Hâlbuki pamuk fiyatları aynı 
dönemde 84-85 cent arasında oynuyor. 
Dolar kurundaki artış fiyatlara yansıtılıyor. 
Oysa orada da bir çelişki var. Çünkü doların 
son bir aylık yükselişi yüzde 10 civarında. 
İpliğe gelen fark ise yüzde 25’’ dedi. İplik 
nedeniyle üretimde girdi maliyetlerinin art-
tığını belirten Gültepe, fiyatların aşağı çe-
kilmemesi durumunda hazır giyimde nihai 
ürünün yüzde 25 pahalanacağını kaydetti. 

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra-
catçıları Birliği (EHGKİB), aylık bazda 
tarihinin en yüksek rakama imza attı. 
Birlik, 2014 Ocak ayında ihracatını, geçen 
senenin aynı ayına göre yüzde 15 arttırdı. 
Bu artışta, döviz kurlarındaki yükseliş 
etkili oldu.

Döviz kurlarındaki değişimin hazır giyim 
ihracatını olumlu etkilediğini belirten 
EHGKİB Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Kızılgüneşler, geçen ocak ayında 125 mil-
yon dolara dayanan ihracatlarını önümüz-
deki aylarda tekrarlayarak, 2014 yılını 1,5 
milyar dolarla tamamlamayı hedefledikleri-
ni söyledi. 

Egeli hazır giyim ihracatçılarının pazar 
faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kızıl-
güneşler, “Ana ihraç pazarımız olan Avrupa 
Birliği ülkelerinde yürüttüğümüz Turkish 
Fashion Break (TFB) organizasyonları, 

diğer pazarlarda yürüttüğümüz ticaret he-
yeti ve alım heyeti organizasyonları ihracat 
rakamlarımızın artmasında etkili oluyor. 

İhracat rakamlarına baktığımızda özellikle 
Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollan-
da, İtalya ve Danimarka, ihracatımızdaki en 
büyük pazarlar olarak karşımıza çıkmaya 
devam ediyor.” dedi.

Kısa Haber
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Invista ve 
Lenzing denimde 
performans 
işbirliğine gitti

Hazır giyimde iplik sıkıntısı

Ege’nin hazır giyim ihracatı rekor 
düzeyde arttı





Kısa Haber
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Meh-
met Büyükekşi’nin Denizli’de açıkladığı 
ihracat verilerine göre Türkiye’nin Şubat 
ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,3 artışla 12 milyar 93 milyon dolar 
oldu. İlk 2 aylık ihracatımız yüzde 6,5 
artarak 24 milyar 565 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

Birlik kaydından muaf ihraç kalemleri ha-
riç, net mal ihracatının ilk 2 aydaki kümüle 
artış performansı yüzde 6,8 oldu. Son 12 
aylık dönemdeki ihracat ise yüzde 0,6 geri-
leyerek 152 milyar 509 milyon dolara indi.

Şubat ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 836 
milyon dolar ile otomotiv sektörü yapar-
ken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 
milyar 489 milyon dolar ihracat ile ikinci 
sırada, kimyevi maddeler sektörü ise 1 
milyar 449 milyon dolar ihracat ile üçüncü 
sırada yer aldı.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke 
sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. 
Almanya’ya ihracatımız geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 7 artarken, Irak’a ihra-
catımız yüzde 19, İngiltere’ye ihracatımız 
yüzde 7 artış gösterdi.

Şubat ihracatı 
12 milyar doları 
aştıEge Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra-

catçıları Birliği (EHKİB), İzmir’e gelen 
Japonya Tekstil Federasyonu’nu Ege İh-
racatçı Birlikleri’nde ağırladı. Türkiye ile 
Japonya arasındaki ticareti geliştirmek ve 
işbirliği imkânlarını araştırmak amacıyla 
Japon Tekstil Federasyonu ve EHKİB 
tarafından düzenlenen toplantıda konu-
şan Japon Tekstil Federasyonu Başkanı 
Akikazu Shimomura, “Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın imzalanması halinde, hem 
Japonya’nın hem de Türkiye’nin avantajı-
na bir durum dönüşebilmesi için ne yapa-
bilirizi konuşmak gerektiğine inanıyorum. 
Bu anlaşma hem Türkiye’deki hem de 

Japonya’daki tekstil firmaları için fay-
dalı olacaktır. Bu sebeple sektör olarak, 
Türkiye ile yürütülen işbirliği çalışmaları-
na büyük önem veriyoruz” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Ege Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Kızılgüneşler ise, “Yapılması beklenen 
ticaret anlaşması ile tekstil ve hazır giyim 
sektörlerinde Japonya ve Türkiye arasın-
daki ticaret hacmimizi arttırmayı hedefli-
yoruz. Japonya pazarının taleplerini sektör 
olarak karşılayabilecek güçteyiz” şeklinde 
konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme 
programını hayata geçiriyor. Türkiye’de 
inovasyon ekosistemini destekleme ama-
cıyla uluslararası danışmanlık firması A.T. 
Kearney işbirliğiyle oluşturulacak İnova-
lig projesi, Türkiye’nin İnovasyon Lider-
lerini belirleyecek. Avrupa’da 17 ülkede 
uygulanan ve A.T. Kearney’in 17 ülkede 
koordinasyonunu sağladığı IMP3rove 
programına paralel bir kurguyla geliştirile-
cek projede Türkiye’nin farklı kategoriler-
de inovasyon lideri firmaları belirlenecek.

İnovalig projesi ile Türkiye’deki firma-

ların inovasyon karneleri çıkarılarak her 
yılın inovasyon şampiyonları belirlene-
cek. Uluslararası kriterler esas alınarak 
firmaların inovasyon yetkinliklerinin 
belirleneceği çalışma, aynı zamanda 2014 
yılında düzenlenecek Türkiye İnovasyon 
Haftası’ndaki en inovatif şirket ödülle-
rinin de temelini oluşturacak ve sürekli 
bir gündem yaratma hedefiyle gelenek-
selleşecek. Bu dev projenin ilk duyurusu, 
28-30 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası ile 
yapıldı ve İnovasyon Haftası’nda açılan 
TİM standında 80’in üzerinde firmanın ön 
kaydı alındı.

Konfeksiyon Sektörlerinde
Türk-japon İşbirliği

TİM’den Türkiye’nin ilk 
inovasyon geliştirme programı





Cotton Council 
International 
(CCI) standı Şubat 
2014’te düzenlenen 
Texworld fuarında 
bütün pamuklu 
tekstil endüstrisi 
için uluslararassı 
buluşma noktası 
olarak hizmet etti.

Texworld Hall 2/ F108’de bulunan 
CCI standı, elyaftan perakende-
ye tüm pamuk tedarik zincirinin 
ortak buluşma noktası oldu. ABD 

pamuk endüstrisinin denizaşırı pazarlama 
kolu olarak CCI, standında bulunan yet-
kililerle endüstri uzmanlarına ve peraken-
decilere küresel COTTON USA lisansı, 
pazarlama ve Tedarik Zinciri Pazarlama 
(SCM) Programı hakkında bilgi verdi. CCI 
ve Supima® ekibi ayrıca, pamuk ticare-
tindeki uluslarası gelişmeler ve diğer ilgili 
konularda bilgi paylaştı.

COTTON USA lisanslı firma ağı sayesinde 
CCI’ın SCM programı yeni iş ilişkileri ge-
liştirip muhtemel tedarikçileri gözler önüne 
sererken uluslararası tedarikte de daha fazla 
şeffaflık getirmekte. CCI tekstil endüstrisi 
için bir yandan konferanslar organize edip 
sourcing turları ve uluslararası toplantılar 
düzenlerken diğer yandan da bireysel teda-
rik desteği sunarak alıcı ve satıcı arasındaki 
bağları kuvvetlendirmekte. 

CCI’ın kalite kriterlerini karşılayan işletme, 

üretici, perakendeci ve markalar ücretsiz 
olan COTTON USA sertifikasına hak 
kazanmakta. COTTON USA markası, 
iliştirildiği ürünün kalitesini desteklerken 
aynı zamanda tüketicilere olan değerini de 
artırmaktadır. CCI, COTTON USA lisansını 
alan firmalara ABD pamuğundan mamul 
ürünlerini, pazarlama desteğinden satış nok-
tası promosynlarına, multimedya tüketici 
kampanyalarından halkla ilişkilerine kadar 
uzanan alanlarda destek sunmaktadır.

CCI standında, Teworld ziyaretçileri aynı 
zamanda ABD ve Avustralya pamuk en-
düstrilerinin ortak çabaları ile sorumlu elyaf 
üretimini teşvik eden Cotton LEADS™ 
programını yakından keşfetme fırsatını 
yakaladı.

Avustralya ve Birleşik Devletler birlikte 
global pamuk üretiminin yaklaşık olarak 
%17’sini gerçekleştirmelerinden dolayı bu 
iki ülkenin pamuk endüstrilerini temsil eden 
kurumları bir araya gelerek sorumlu üreti-
len pamuğun tedariği için tam taahhütlerini 
ortaya koyuyor.

Fuar
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Zümrüt Tekstil ve 
INVISTA işbirliği 
ile düzenlenen 
seminerde, Zümrüt 
Tekstil tarafından 
geniş bir yelpazede 
hazırlanan ve 
LYCRA® elyafı 
içeren BONİSA 
kumaş koleksiyonu 
katılımcılara 
tanıtıldı.

Invista 2014 yılının ilk etkinliğini 
Güneşli Courtyard Marriot Otel’de 
gerçekleştirdi. Invista ve Zümrüt Teks-
til işbirliği ile organize edilen etkinlik-

te önce Zümrüt Tekstil’in bir tanıtım filmi 
yayınlandı ve ardından şirketin başkanı 
M. Naci Toplu kürsüye çıkarak firmasının 
kuruluş ve gelişim sürecinden bahsetti. 

Seminerde ilk önce LYCRA®  elyaf kalitesi 
ve üstünlükleri, markanın Türkiye yetkili-
leri tarafından bir sunumla anlatıldı. Invista 
Marka Değer Zinciri Müdürü Ebru Pirinç-
cioğlu nihai tüketiciler açısından markanın 
dünyadaki bilinirliğini anket sonuçlarıyla 
anlattı. Ardından söz alan Invista Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika Örgü Bölümü Müdürü 
Kadir Cesur ise LYCRA®  elyaf’ın diğer 
ürünlere göre üstünlüklerini ve kalitesini 
firmalarla gerçekleştirilen ortak testlerle ve 
analizlerle ortaya koydu. Bu iki sunumun 
ardından Invista tarafından hazırlatılan 
2015 Hazır Giyim İlkbahar Yaz Trendle-
ri İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı 
Fakültesi öğretim görevlisi Serra Yüzer 
tarafından davetlilere anlatıldı. Sunumların 
ardından Zümrüt Tekstil’in Bonisa markası 
adı altında hazırladığı yeni BONİSA Kolek-
siyonu tanıtıldı.

Zümrüt Tekstil Genel Müdürü M. Naci 
Toplu, Invista ile ortaklaşa düzenledikleri 
seminere katılan davetlilere katılımlarından 
dolayı teşekkür ederek başladığı konuşma-
sında yatırıma ve kaliteye verdikleri önemi 
dile getirdi. Toplu, şunları söyledi: “Fir-
mamız 2000 yılında Şanlıurfa’da open end 
tesisi olarak kuruldu. Schlafhorst ve Trüzts-
chler marka makine parkuruyla kurulan 
Zümrüt Tekstil’de iplik tesislerimizde viskon 
başta olmak üzere, modal, lyocell tencel, 
bambu, viskon karışımları, organik pamuk, 
cupro gibi farklı hammaddelerden 8/1 
Ne’den 60/1 Ne’ye kadar kalınlıklarda open 
end ipliği üretimi yapılmaktadır. 2006 yılın-
da bu kez örgü tesisimizi hizmete aldık. Bu 
yatırımla birlikte iplikteki kalite ve müşteri 
memnuniyeti anlayışını örgü kumaş alanına 
da aktarmış olduk. Pilotelli marka açık en 
örgü makineleriyle üretime başlayan örgü 
tesisimizde 26,30,32 ve 34 Pus yuvarlak 
örgü makinelerinin yanı sıra 38 Pus 10 
ve 14 Fein makineler bulunmaktadır. Son 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla genişleyen 
örgü tesisimize Terrot marka ribana maki-
neleri de ekledik. Bu son yatırımla birlikte 
örgü kumaşta günlük kapasitemiz 22 tona, 
aylık kapasitemiz ise 700 tona çıkmıştır. 

Entegre tesis olma yolunda hızla ilerleyen 
firmamız, 2011 yılında bu kez boya tesisini 
hizmete aldık. Günlük 22 ton kapasiteyle 
hizmet veren bu tesisimizde, çok az sayıda 
boyahanede kullanılan otomatik boya ve 
kimyasal dağıtım sistemi bulunmaktadır. 

Toplantı
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LYCRA®’DAN 
2015 İLKBAHAR 
YAZ TRENDLERİ
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ÖRSAD; sektörün sorunlarını 
tartışmak ve görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla “Kahvaltı-
lı  İstişare Toplantıları” başlattı. 

İlkini 7 Aralık Cumartesi günü Merter 
Green Park Otel’de gerçekleştiren ve ko-
nusu İŞKUR İstihdam Teşvikleri olan top-
lantının ikincisi; 15 Şubat 2014 Cumartesi 
günü saat 09.30 ila 12.30 saatleri arasında  
yine aynı otelde gerçekleştirildi.

Üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği 
güçlendirmeyi  de amaçlayan kahvaltı-
lı organizasyonumuza ilgi yoğun oldu. 
Sektörden birçok firmanın yetkilileri ile 
Zaytinburnu Tekstil Meslek Lisesi öğret-
menleri katıldılar.

İkinci istişare toplantısı kahvaltı ile baş-
ladı ve ardından yönetim kurulu üyemiz 
Aptullah Karabela’nın moderatörlüğünde, 
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, Türkiye Teks-
til Terbiye Sanayicileri Derneği başkanı 
Vehbi Canpolat ve BT International genel 
müdürü Bekir Turgut’un konuşmacı olduğu 
panelimiz başladı. Panelde ilk konuşmayı 

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt yaptı. Davet-
lileri selamlayan ve katılımlarından dolayı 
teşekkürlerini bildiren Kurt, etkinliklerin 
gerçekleşmesine katkıda bulunan sponsor-
lara teşekkür ederek konuşmasına başladı. 
Kurt şunları söyledi: “ Bu toplantılarımıza 
vesile olan, kahvaltımıza sponsor olan Şa-
fak Tekstil Örme’ye huzurlarınızda teşekkür 
ediyoruz. İnşallah bundan sonraki etkinlik-
lerimize de katkısı sunacak duyarlı meslek-
taşlarımız çıkar ve bu faydalı toplantıları 
birlikte gerçekleştirmeye devam ederiz.”

“ÖRSAD’IN KENDİNE AİT BİR 
MERKEZ BİNASI OLMALI” 

Dernek olarak hizmetlerimizi elimizden 
geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışı-
yoruz. Sizlerden toplanan aidatlarla bu hiz-
metlerimizin bir kısmını gerçekleştirirken 
iftar ve kahvaltılı organizasyonlarımızı da 
sponsorlar vasıtasıyla yapmaya gayret gös-
teriyoruz. Şimdiye kadar birçok etkinliğimi-
zi duyarlı sponsorlarımızla gerçekleştirdik. 
Kendilerine teşekkür ederiz. Katkılarının 
devamını diliyoruz. Bundan sonra dernek 

yönetimi olarak bir hayalimiz daha var. 
ÖRSAD’a bir bina satın alarak merkezimizi 
ve toplantılarımız bu binada gerçekleştir-
mek düşüncesindeyiz. Sizlerin de katkısı 
ve desteği olursa böyle bir oluşumu hayata 
geçirebiliriz. İçerisinde lokal, kafeterya, 
toplantı salonu ile yönetim ofisinin olduğu 
bir yeri inşallah kısa zamanda birlikte çalı-
şarak gerçekleştirebiliriz.

“KARAMSAR OLMAYALIM 
İŞİMİZE ODAKLANALIM”

Sektör olarak ülke istihdamına ve ihracatına 
önemli katkılarımız var. Milyarlarca dolarla 
kurulmuş tesislerimiz devamlı kumaşlar 
örmekte bunlar giysiye dönüşerek dün-
yanın birçok ülkesinde nihai tüketicilerin 
beğenisine sunulmaktadır. Dünya pazar-
larından daha fazla pay almak için çaba 
göstermemiz gereken bir döneme girdik. 
Döviz kurları yüksek seyrettiği sürece dış 
pazarlarda rekabet gücümüz artmaktadır. 
Bu fırsatı değerlendirebilirsek 2014 yılını 
geçen yıla göre çok daha başarılı tamamla-
mamız mümkün görünmektedir.

Toplantı
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“DÜŞÜK FASON FİYATLARI 
SEKTÖRE ZARAR VERİYOR”

Örme kumaş imalatçıları arasında KO-
Bİ’lerin ağırlığı çok fazla. Sektör olarak 
aile şirketi olmanın ötesine geçemediğimiz 
ve profesyonel hareket edemediğimiz için 
fason fiyatlarında istediğimiz seviyeleri bir 
türlü yakalayamadık. Sürekli fiyat indir-
me baskısı altında kalmaktayız.  Birlik ve 
beraberliğimizin de istediğimiz seviyelerde 
olmaması nedeniyle bu fiyat politikaları-
na hep beraber boyun eğmek durumunda 
kalıyoruz. 

Herkes fason fiyatlarından şikâyetçi ama 
çözüm yolunda adım atamıyoruz. Biz 
örmeciler fiyatlarımızı kendi şartlarımızı 
göz önünde bulundurarak belirlememiz 
gerekiyor. 

50 kuruş ve altında fasona boyun eğerek ve 
bir de 3 aylık, 6 aylık vadeli çekler alarak 
bu işi başarıyla sürdürebilmek mümkün 
değil. İşçiliğimizi, elektriğimizi, suyumuzu, 
yakıtımızı vadeli almadığımıza göre işimizi 
de vade yerine peşin parayla yapmamız 
gerekiyor. 

“İŞ GÜVENLİĞİ VE E-FATURA 
MALİYETLERİMİZİ ARTTIRDI”

Hükümetin ticaret ve iş hayatıyla ilgili 
hayata geçirdiği reformlar biz sanayicilerin 
maliyetlerini önemli ölçüde artırırken kendi 
içimizde düzenlemelere gitme mecburi-
yeti getirmiştir. Bir iş sağlığı ve güvenliği 
kanunu çıktı.  Sektörümüzü tehlikeli iş 
koluna koydular. Bu bize hiç yokken ek yük 
getirdi. Aslında sektörümüzün bu sınıfta 
olması için bir neden yok. 

Sektör olarak birlikte hareket edip bu 
sınıftan çıkmak için çalışma yürütmemizin 
gerekli olduğu kanaatindeyim.  

Trikocular ve örme giyim imalatçıları 
az tehlikeli sınıfta değerlendirilirken biz 
yuvarlak örgücüler tehlikeli sınıfa konduk. 
Bunun haksız olduğunu düşünüyorum.

E-fatura konusunda gelince. Bu uygulama 
bizlerin işlerini kolaylaştırma amacıyla çı-
karıldığı söyleniyor ama gerek eksik yanları 
gerekse de muhasebe elemanlarımızın bilgi 
eksikliği nedeniyle bu uygulamada bizlere 
zorluklar çıkarmaktadır.  Şu anda uygula-
mada olan bu sistemde 3600 sorun önümü-
ze çıkıyor.  Çözülmemiş olan bu 3600 sorun 
konusunda kimse ne yapılacak bilmiyor.  

Vehbi Canpolat /TTTSD Başkanı

“Türk tekstili hak ettiği yerde değil”

Migiboy Tekstil’in sahibi ve Türkiye Tekstil 
Terbiye Sanayicileri Derneği’nin yönetim 
kurulu başkanı Vehbi Canpolat, istişare 
toplantısında Türk tekstilinin önemini ve 
büyüklüğünü dünya istatistikleriyle anlattı.

Konuşmasını üç başlıkta toplayan Canpolat, 
önce tekstilin dünya ticaretindeki yerinden, 
ardından Türkiye’nin dünya tekstili için-
deki yerinden bahsetti. Üçüncü olarak da 
gelecekte Türk tekstili nerede olacak, bu 
konudaki görüşlerini paylaştı.

“Dünya tekstilinin toplam hacmi 
720 milyar dolar”

Dünya tekstilinin toplam hacmi 720 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu toplam içinde 
pamuktan ipliğe; iplikten kumaşa; kumaştan aksesuara ve konfeksiyona kadar tüm alt sek-
törler bulunmaktadır. 720 milyar dolarlık ticaret hacmi içinde tekstilin (iplik, elyaf, kumaş) 
payı 2012 yılı rakamlarıyla 270 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye’nin bu toplamda 7,8 milyar dolarla yüzde 3’lük bir paya sahiptir. Bu rakamlara 
baktığımızda Türkiye’nin yerinin buralar olmadığını, daha üstlerde olması gerektiğini 
düşünüyorum.  

Türkiye’nin konumunu daha iyi anlayabilmek için sizlerle bazı ülkelerin ihracat rakam-
larını paylaşmak istiyorum. Örneğin Vietnam’ın 2012 yılı örme kumaş ithalatı 3,1 milyar 
dolardır. İhracata baktığımızda Çin’in kumaş ihracatının 2012 yılı rakamlarıyla 11 milyar 
dolar olduğu görülüyor. Güney Kore’ye gelince bu ülkenin 2012 yılı ihracatı ise 4,1 milyar 
dolardır. 

Bu rakamlar bize şunu söylüyor: 1,5 milyar dolarlık örme kumaş ihracat olan Türkiye’nin 
alacak daha çok yolu var. Ama yine de karamsar olmamalıyız. Bizleri güzel bir gelecek 
bekliyor. Tek yapmamız gereken oyunu kurallarına göre oynamak. Türkiye’nin dünya teks-
til sanayindeki yerine gelirsek, ülke olarak 2012 yılında hazır giyim ve tekstil birlikte 25,5 
milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. 

2013 yılına bu rakam 26 milyar dolara yaklaştı. Türk tekstiline gereken destek verilmeye 
devam edilirse bu rakamın 2023 yılında hedeflediğimiz 60 milyar dolarlık hazır giyim ve 
20 milyar dolarlık tekstil rakamına ulaşması mümkün. 

Ben şahsen bu hedefe rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Türk tekstilcisi 
gün geçtikçe daha katma değerli ürün yapmayı öğrendi, Türk tekstilci dünyaya mal satma-
yı öğrendi. 

“Türkiye’nin en büyük şansı Tekstil Terbiye’dir”

Başkanlığı yaptığım ve 600’e yakın firmayı içinde barındıran tekstil terbiye sektörü, Türk 
tekstili için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bugün dünyada doğal elyaf dediğimiz 
pamuk ve viskonu en iyi işleyen işletmeler ülkemizde bulunmaktadır. Türk tekstil terbiye 
sektörü Çin’den sonra ikinci büyük kapasiteye sahiptir. Ancak Çin ağırlıklı polyester 
işlediği için ülkemiz doğal elyafların işlenmesinde birinci sırada geldiğini rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Bizim kadar kaliteli ve yüksek kapasitede işleyen bir başka ülke yok, gelecekte 
de olmayacak.
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Bekir Turgut / BT International

‘‘Türkiye’nin ham kumaş 
kapasitesi 1.6 milyon ton’’

Konuşmama Örme 
Sanayicileri olarak 
biz neredeyiz soru-
suna cevap vererek 
başlayacağım. Biz, 
elyaf ile başlayıp 
T-shirt, sweet shirt, 
pijama, çorap, iç 
çamaşırı vs. ile 
biten bir döngünün 
tam ortasında yer 
almaktayız. Tarlada-
ki pamuktan, ağaç 
kabuğundan, petrol 
artığından insan 

bedenine olan zor ama bir o kadarda keyifli bir yolculuğun tam 
ortasındayız. Hepimizin bildiği gibi, bizden önce Elyaf ve İplik, 
bizden sonra boya&apre ve konfeksiyon bulunmaktadır.  Tıpkı 
ülkemizin Dünya’nın tam ortasında olduğu gibi, sektörümüz de 
bu sanayinin tam ortasında bulunmaktadır. 

Sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum, Yaratana şükür, 
doğru bir ülkede ve doğru bir sektöreyiz. Bu sözü Türkiye sev-
dam yüzünden değil, Yaklaşık 18 ülke ile iş yapan bir iş adamı, 
araştırma projelerinde çalışan bir akademisyen olarak söylü-
yorum.  Napolyon’da zamanında benim gibi düşünmüş olacak 
ki, söyle demiş, bir gün bu dünyayı yöneten bir imparatorluğum 
olursa başkentini İstanbul yaparım! Bu sözü boşuna söyleme-
miş. Şu an tüm dünya başkentleri ile aynı gün içerisinde mesai 
saatleri dâhilin de çalışabilen ender ülkelerdeniz. Sabah uyanı-
rız Japonya, Hindistan, Çin Kore ile çalışırız, Öğlen Avrupa ile 
mesaidaş oluruz, Akşama doğru Amerika kıtası ile teşviki mesai 
yaparız. Bu avantaja, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği 3. Kuşak 
olan yetişmiş insan gücünü ve Yeni teknolojileri ekleyin. Bunun-
la birlikte bulunduğumuz coğrafyanın insanlarının geninde olan 
rekabet, erken pes etmeme yoktan var etme gibi meziyetleri de 
koyduğunuz zaman ortaya çıkan karışım, tüm dünya ile rekabet 
edecek bir sektör ve temsilcilerini ortaya çıkartmaktadır. 

Sanırım bu örneklemeler Ülke olarak ne kadar doğru bir ülkede 
olduğumuzu anlatmaya yetecektir. Bunun yanında, sektör 
olarak, ülkemiz tekstil sanayinin önü açıktır. Hızla artan dünya 
nüfusu önce karnını doyurmak sonra barınmak ve örtünmek zo-
rundadır. İnsanoğlunun birincil ihtiyaçları listesinde 2. Sırada 
yer alan bir sektörde çalışmaktayız. Bu da ne kadar doğru bir 
sektörde olduğumuzun bir kanıtıdır.

Tabii ki, bunları söylerken sektörümüzün sahip olduğu sorunları 
göz ardı etmem mümkün değil. Hayatın her alanında olduğu 
gibi bizim sektörümüz dede her şey güllük gülistanlık değildir. 
Ancak konuşmama pozitif başlamak istedim ki, öyle devam 
edelim.  Zira nasıl başlarsan öyle bitirirsin sözüne inananlar-
danım. Ülkemizde 2013 yılı itibari ile yaklaşık 18.000 Örgü 

makinasının olduğu bir Ülke olarak Dünya pazarlarında önemli 
bir oyuncudur. Günde Yaklaşık 300 KG üretim ve yılda 300 gün 
çalışma günü ile Yıllık 1.6 Milyon ton ham kumaş örme kapasi-
temiz bulunmaktadır. 

Şimdi gelelim, bana göre sektörümüzün en büyük sorununa, 
Fason Örgü Fiyatlarına... Rakip ülkelerdeki fason örgü mali-
yetlerini sizler için derledik. Bu fiyatlar 30/1 penye tüp süprem 
elastansız kumaş baz alınarak verilmiştir. Türkiye (0.6 TL-KRŞ/
KG), İtalya (1.5 TL-KRŞ/KG), Yunanistan(1.2  TL-KRŞ/KG), 
Hindistan (0,55 TL-KRŞ/KG), Çin Halk Cumhuriyetinde bu 
rakam (0,44 TL-KRŞ/KG)’dir.

 İnsan Gücünün ve Enerji maliyetlerinin Rakip Ülkelere göre 
yüksek olduğu ülkemizde bu örme fiyatları kanımca çok düşük 
kalmaktadır. Dünya piyasalarına bakıldığında, bir tarafa 
İtalya’yı koyup diğer tarafa Hindistan’ı koyduğumuzda fason 
örgü fiyatının Türkiye’de 1 TL/KG olması gerektiği görülmek-
tedir. Fason örme maliyetlerinden sonra, durumun vahametine 
vurgu yapmak açısından  bir başak önemli konuya dikkatinizi 
çekmek isterim, 1 KG kumaştaki Örgü maliyetine.. Bu hesap-
lama için 30/1 Süprem Tüp Kumaşta Baz alınmıştır  Fiyatlar 
Şubat 2014 tarihi baz alınarak yapılmıştır.  

İplik 9,00 TL/KG 

%5 örme firesi 0,45 tl/kg 

Fason Örgü 0.6 TL/KG 

Fason Boya 3.0  TL/KG 

% 8 minimum boya firesi 1,05 tl/kg 

Toplam Maliyet fireler dâhil  14,10 TL. Bu durumda 1 KG ku-
maş maliyetinde fason örgü bedeli  % 4,2 e denk gelmektedir.

Hedefimiz, maliyet yüzdesindeki örgü payını %10 lara çıkar-
mak olmalıdır. Özellikle İstanbul gibi dünya çapında pahalı ve 
sıkışık bir şehirde bu rakamların altına çalışmak zarar etmek 
demektir. Ayrıca bölgesel maliyet farklılıkları da haksız rekabete 
yol açmaktadır. Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye gibi 
illerimizdeki girdi maliyetleri ile İstanbul da ki maliyetler ile 
bir değildir. Devletimizden bu konuda hakkaniyetli bir yaklaşım 
beklemekteyiz. 

Pamuktan sonra gelelim iplikteki genel duruma; 2013 yılı 
itibari ile Türkiye’de 2.1 Milyon Ton İplik Üretimi yapmaktayız.  
Bu üretimin 1,2 Milyon Ton’u Sentetik, 0,9 Milyon Ton Pamuk 
olarak kayıtlara geçmiştir.  Ülkemizde 2.1 Milyon Ton üretim 
yaparken 0.4 Milyon Ton’ da ithal etmekteyiz. Yani ihtiyacım-
zıın yaklaşık %25’ini yurt dışından almaktayız. Ülkemizde 
İşlenen toplam İplik yaklaşık 2.5 milyon Ton. Hatırlayacağınız 
üzere bunun 1.6 milyon tonunu biz örme sanayicileri olarak 
kullanıyoruz. Kalan 0.9 milyon ton ise dokuma ve diğer tekstil 
sektörlerinde kullanılıyor. Bu rakamlar sektörümüzün gücünü ve 
büyüklüğünü ortaya koymaktadır.  İplik Üretimimizin %25’e ya-
kın kısmı son (0.6 milyon ton ) son 5 yılda yapılan yatırımlar ile 
oldu. Bu yatırım ile son 5 yılda, Cumhuriyet tarihimiz boyunca 
yaptığımız iplik yatırımının 4 te birini yapmış olduk.
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Paris’te Nord-Villepinte fuar alanın-
da Premiere Vision Pluriel çatısı 
altında 6 fuar düzenlendi. 16-18 
Şubat 2014 günlerinde düzenle-

nen dev etkinlikte Expofil (elyaf ve iplik), 
Première Vision (giysilik kumaşlar), Indigo 
(desen), Modamont (aksesuar ve tekstil yan 
sanayi) ve Zoom (fason konfeksiyon) ve 
Deri sektörleri yer aldı. Yılda iki kez düzen-
lenen bu etkinliğe bu yıl 1772 firma katıldı. 

Fuar organizasyonu tarafından yapılan açık-
lamaya göre bu yıl ki fuarların ziyaretçi sa-
yısı önceki etkinliğe göre yüzde 5,5 oranın-
da artarak 61 bin 641’e yükseldi. Katılımcı 
sayısı ise 6 fuarın tamamında 1772 firmaya 
çıktı. İplik ve elyaf fuarında ciddi bir ziya-
retçi artışı gözlendiğini bildiren Organizatör 
firma, geçen yıla göre artışın yüzde 17 
olduğunu açıkladı. Uluslararası ziyaretçi 
profili hakkında da bilgi veren organizatör 
firma,  aralarında Türkiye, Güney Kore ve 
Amerika’nın olduğu ülkelerden ciddi katı-
lım olduğunu, en fazla ziyaretçi artışının ise 
İngiltere’den olduğunu açıkladı. 

72 Türk firma katıldı

Türk tekstilcilerini temsil eden İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birli-
ği (İTHİB) fuara milli katılım gerçekleştir-
di. 72 Türk firma fuarlarda katılımcı olarak 
yer aldı. Bu firmalardan 13’ü örme kumaş 
kategorisinde ürünlerini sergiledi.

Fuara katılan İpekiş Genel Müdürü Aşkın 
Kandil bu tür etkinliklere katılmanın öne-
mine değinirken, bunun yıllardan bu yana 
müşterileri ile aynı zamanda bir buluşma 
olduğunu söyledi. Kandil, “Yeni koleksi-
yonumuzu paylaşıyoruz. Oldukça verimli 
ve yoğun geçiyor. ‘Kriz etkilemedi’ demek 
mümkün değil. Müşterilerimizi ve müş-
terilerini de etkiledi. Ancak biz en başın-
dan beri konumlandırırken olabildiğince 
krizlere dayanıklı ürünler üretmek üzere ve 
onlara özel fonksiyonlar kazandırıp katma 
değeri yüksek, krizlerde, tüketimin çok düş-
tüğü dönemlerde dahi kullanılma ihtiyacı 
duyulacak ürünlerle devam ettik bu güne 
kadar” dedi.

Fuar
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Fuara Katılan 
Örmeciler

Çelik Makas

Çeliktas Tekstil

Ekoten Tekstil

Gülle Tekstil

‹lteks Tekstil Tic. Ve San. A.S.

Jersan Knitting Co. Inc.

Jerseyidea by Gallus Tekstil Ltd.

Karma Kokteyl Örme

Mayteks

Nuryildiz Tekstil

Sanko Tekstil

Tüp Merserize Tekstil

Turan Tekstil

PARIS
PREMIER
VISION FUARI
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Türkiye kumaş üretiminde kapasite 
artırdıkça elastan kullanımı da 
artmaktadır. Türkiye, her ne kadar 
ihtiyacının büyük bir kısmı iç pi-

yasadaki tedarikçiden sağlasa da önemli bir 
miktarı da dışardan ithal etmektedir. Çeşitli 
markalarda ithal edilen elastanlar 14- 15 
ülkeden gelmektedir. Bu ülkeler arasında 
Çin, Güney Kore, İngiltere ve Almanya ilk 
sırada gelmektedir.

TÜİK istatistiklerine baktığımızda, Türk 
tekstil sanayi 2013 yılında 10 bin 134 ton 

elastan iplik ithalatı yaptığı görülmektedir. 
Toplam 80 milyon 458 bin dolar karşılığın-
da yapılan bu ithalatta ana tedarikçi 4 bin 
500 tonla Çin olmuştur. 

Bu ülke, 2013 rakamlarıyla miktar ola-
rak Türkiye’nin elastan ihtiyacının yüzde 
44’ünü karşılamıştır. Çin’i Güney Kore 
takip etmiştir. Bu ülkeden 2013 yılında 2 
bin 685 ton elastan ithal edilmiş olup bu 
miktarla payı yüzde 26,5’tir. Buna göre iki 
ülkenin payı 70’tir.

BİRİM FİYATLAR

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu elastanın 
yüzde 44’ünü karşılayan Çin’den gelen 
elastanların kilogramı ortalama 7,9 dolar-
dan geldiği görülmektedir. Güney Kore’den 
ithal edilen elastanlar ise ortalama 7,1 
dolardan gelmektedir.

Elastan ithalatında miktar bakımından 
üçüncü sırada gelen İngiltere’den gelen 
elastanların ortalama kg fiyatı ise 10,5 
dolardır. Üçüncü sırada gelen Almanya’dan 
ithal edilen elastanın ortala birim fiyatı ise 
9,3 dolardır. 

ELASTAN 
İTHALATININ 
YÜZDE 70’i
İKİ ÜLKEDEN 
GELİYOR

Türkiye’nin kumaş 
ve hazırgiyim 
üretimi arttıkça 
elastana olan 
ihtiyaçta 
artmaktadır. Bu 
sektörler ihtiyacın 
büyük bir kısmını 
Türkiye’de üretim 
yapan Creora’dan 
karşılamaktadır. 
Elastanın 10.000 
tonluk bir kısmı ise 
ithal edilmektedir.





Türkiye’nin pamuk 
ipliği dış ticareti, 
artan ithalatı 
ve ihracatıyla 
miktar olarak 
206 bin tonluk bir 
büyüklüğe ulaştı. 
İhracatını Avrupa 
ülkelerine, ithalatını 
ise Türk-i ve Asya 
ülkelerinden yapan 
Türkiye ihracatıyla 
kalitesini ispatlamış 
olsa fiyatta henüz 
Uzakdoğu ile rekabet 
edebilecek konumda 
değil.

Analiz
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Türk tekstil sanayinin temel girdi 
kalemlerinden biri olan pamuk 
ipliğinin ithalat ve ihracat seyrini 
sizler için analiz etmeye devam 

ediyoruz. 2013 yılında tekstil hammaddesi 
olarak kullanılan pamuk ipliği (dikiş ipliği 
ve bazı tekstil dışı kullanılan iplikler hariç) 
ithalatı; miktar olarak 106 bin ton, parasal 
olarak ise 360 milyon dolar olarak gerçek-
leşmişti. 

Aynı dönemde yani 2013 yılında gerçek-
leşen pamuk ipliği ihracatımız ise miktar 
olarak 100 bin ton, değer olarak 365 milyon 
dolar olarak gerçekleşmişti. Bu iki rakamı 
dikkate aldığımızda Türkiye’nin pamuk 
ipliği dış ticaretinin miktar olarak 206 bin 
ton, değer olarak ise 735 milyon dolar oldu-
ğu görülmektedir. 

PAMUK İPLİĞİNİ NERELERDEN 
İTHAL EDİYORUZ?

Türkiye, pamuk ipliği üretiminde kapasite-
siyle ve teknolojisiyle dünyada ön sıralarda 
gelmektedir. Türkiye’deki birçok firmanın 
yatırımlarını bu alanda gerçekleştirmeye ça-
lışmasıyla birlikte kapasitede ciddi artışlar 
olmaktadır. Bu gelişmeyi en somut olarak 
son 5 yılda yapılan makine yaptırımlarda 
açıkça görebilmekteyiz. Ancak hal böyle 
olmasına rağmen ithalatımız da artarak sür-

mektedir. Türkiye tekstilde geliştikçe yerli 
üretimin yetmediği ya da fiyatta yüksek 
kalması nedeniyle bu ürünlerin ithalatı za-
man zaman bir miktar azalsa da kaçınılmaz 
olarak sürmektedir.

TÜİK istatistiklerine göre 2011 yılında 
ithal edilen içeriğinin yüzde 85 ve üzerinde 
kısmı pamuk olan ipliklerin miktarı 84 bin 
tonken 2012 yılında bu miktar 84,5 bin 
tona, 2013 yılında ise 106 bin tona yüksel-
miştir. Buradan şu çıkıyor. Türkiye her yıl 
ortalama 91-92 bin ton civarında bir pamuk 
ipliği ithalatı yapmaktadır. Peki, bu ithalatı 
en fazla hangi ülkelerden yapıyor? Gelin 
şimdi buna açıklık getirelim.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ün 
kayıtlarına göre Türkiye 2013 yılında 
en fazla pamuk ipliği ithalatını sırasıyla 
Türkmenistan, Hindistan ve Özbekistan’dan 
yapmaktadır. Bu üç ülkenin payı, yüzde 
60’ı geçmektedir. 

PAMUK İPLİĞİNİ NERELERDEN 
İHRAÇ EDİYORUZ?

Pamuk ipliği üretimi için ciddi makine 
yatırımı yapan Türkiye, ürettiği ipliğin 
bir kısmını ihraç etmektedir. Bu ihracatın 
ana nedenlerinden biri dış pazarlarda nakit 
dönüşünün döviz cinsinden olması ve vade-
lerin olmayışıdır. İhracatçıların iç piyasanın 
daha fazla ipliğe ihtiyacı olduğu dönemler-
de bile ihracat yapılması bundan ötürüdür. 
Peki, Türkiye ne kadar pamuk ipliği ihracatı 
yapıyor ve nelere ihracat yapıyor (dikiş 
ipliği hariç)? Gelin şimdi de buna bir göz 
atalım.

TÜİK istatistiklerine göre Türk iplik sanayi 
2011 yılında 83 bin ton, 2012 yılında 105,4 
bin ton, 2013 yılında ise 100 bin tonluk 
pamuk ipliği ihracatı gerçekleştirmiştir. 
Bu ihracatta öne çıkan ülkeler ise sırasıy-
la İtalya, Portekiz, Almanya,  İspanya ve 
Polonya’dır. 

TÜRKİYE’NİN 
PAMUK İPLİĞİ 
DIŞ TİCARETİ
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Avrupalılardan ABD’li alıcı-
lara kadar birçok alım grubu 
Türkiye’den mal almak için 
harekete geçti. Marks&Spencer, 

Li&Fung, Arcadia ve Inditex gibi dev alım 
gruplarının Türkiye’deki alımlarını yüzde 
10’un üzerinde artıracakları ifade ediliyor.

KİMLER YÖNÜNÜ TÜRKİYE’YE 
ÇEVİRDİ?

ABD’nin ünlü perakende devlerinden 
GAP, ülkemizde hazır giyim firmalarıyla 
görüşmelere başlayan devlerden biri olarak 
öne çıkıyor. Japon Uniqlo da görüşmeler 
yapıyor. Hızlı moda, zamanında teslim, 
butik alımlar ve uygun fiyat gibi avantajlar, 
Türkiye’ye ilgiyi artıran faktörler arasında 
sayılıyor. Dövizdeki hızlı yükselişler de 
da ilginin nedenleri arasında gösteriliyor. 
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçen 
yılı 17.4 milyar dolarla kapatmıştı. Bu 
yıl ihracatta yüzde 10’luk bir artış olursa 
ihracatımızın 19 milyar doları geçmesi 
mümkün görünüyor.

İHKİB BAŞKANI: “DÖVİZDE 
İSTİKRAR OLURSA İHRACAT 
ARTAR”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, büyük grupların dövizdeki artış 
ile birlikte çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi. Dövizde istikrarın yakalanması 
durumunda alımların beklenenin üstünde 
artacağını dile getiren Hikmet Tanrıverdi, 
bu artışın ihracata yansımasının ise yüzde 
10’un üzerinde olmasını beklendiğini söyle-
di. İhracatçılara göre, dolar için istikrar 2.20 
ile 2.30 TL arası. Tanrıverdi, bu rakamın 

gerçekleşmesi halinde ABD’den siparişler-
de de önemli artışların yaşanacağını belirtti.

TGSD BAŞKANI: “YABANCILAR 
KUR ARTIŞI NEDENİYLE GERİ 
DÖNÜYOR”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) Başkanı Cem Negrin, alım grupları 
ile gerçekleştirdikleri toplantıda her birinin 
alımlarını yüzde 10’un üzerinde artırmayı 
istediklerini söyledi. Kurun bunda önemli 
rol oynadığının altını çizen Negrin, alım 
gruplarından kur sabitleme konusunda 
teklifler geldiğini, bu sayede geçen yıl 
kaçan işlerin bu yıl yeniden kazanılma-
sını beklendiğini söyledi. Negrin’e göre, 
Türkiye’den alımı sonlandıran firmalar için 
de bu yıl önemli fırsatlar var. Bunlardan biri 
de ABD’li dev GAP. 

BTO BAŞKANI BURKAY: 
“PREMİERE VİSİON’DA TÜRK 
FİRMALARA İLGİ VARDI”

Fransa’nın Paris şehrinde Premier Vision 
fuarında bulunan Bursa Ticaret Odası Baş-
kanı İbrahim Burkay, fuarda da Türk üreti-
cilere büyük ilginin olduğunu dile getirdi. 

Özellikle Avrupalı alım gruplarının alımları 
büyük oranda artıracağını söyleyen Burkay, 
bu artışta AB’de düzelen ekonominin de 
payı olduğu görüşünü dile getirdi. Siparişle-
rin artmasında lokasyon ve hızlı servisin de 
payının olduğunu söyleyen Türkiye İhracat-
çılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Akbalık, 
“Uzakdoğu’daki karışıklıklar da bu artışta 
etkili oluyor. Her ne kadar AB’ye mal 
satıyoruz gibi görünsek de aslında dünyanın 
birçok yerine mal yapıyoruz.’’ 

Haber
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YABANCI ALIM 
GRUPLARI YÖNÜNÜ 
TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ
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AB’nin, Amerika ile 
serbest ticaret anlaş-
ması görüşmelerinin 
hız kazandığı süreç-
te Türkiye’nin Eu-
rocoton Eşbaşkanı 
olarak Avrupa teks-
tili adına söz sahibi 
olması, tekstil sektö-
rümüzün müzakere 
masasında elini güç-
lendirmesi bekleni-
yor.

Avrupalı tekstil üreticileri yö-
netimi ilk kez bir Türk başka-
na teslim ediyor. Eurocoton 
(Avrupa Tekstil Üreticileri Bir-

liği) Başkanlar Kurulu, 16-17 Haziran’da 
yapılacak Genel Kurulu’nda Eşbaşkanlık 
görevini Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası’nı temsil eden Mustafa Denizer’e 
verileceği bildirildi.

53 yıllık Türkiye Tekstil Sanayii İşveren-
leri Sendikası, uluslararası platformda 
Türk tekstil sektörünü başarıyla temsil 
ederken, bu başarıyı taçlandıran bir başka 
gelişme de Avrupa’dan geldi.  Avrupa’nın 
pamuklu tekstil üreticileri tarafından 1958 
yılında kurulan Avrupa Tekstil Üreticileri 
Birliği (Eurocoton), 16-17 Haziran 2014 
tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel 
Kurulu’nda Eurocoton Eşbaşkanlık göre-
vinin Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası’nı temsil eden Mustafa Denizer’e 
verilmesini kararlaştırdı. 

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası’nın üyeleri arasında yer alan Ören 
Bayan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Dik-
taş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Denizer, 28 Haziran 2013 tarihinde gerçek-
leştirilen 53. Eurocoton Genel Kurulu’nda 
Başkan Yardımcılığı’na seçilmişti. Aradan 
geçen 9 aylık süre zarfında, Türk tekstil 
sanayiinin geliştirilmesi, çıkarlarının artırıl-
ması ve Eurocoton üyelik yapısının genişle-
tilmesi üzerinde çalışmalar yapılarak önemli 
gelişmeler kaydedildi.4 Mart 2014 tarihinde 
Brüksel’de gerçekleştirilen Eurocoton Baş-
kanlar Kurulu Toplantısı’nda, 16-17 Haziran 
2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Euro-
coton Genel Kurulu’nda seçilecek başkanın 
belirlenmesi gündem maddeleri içerisinde 
yer aldı. Yapılan müzakereler neticesinde 
önümüzdeki 2 yıllık dönemde Türk ve Al-
man üyelerin Eşbaşkan olarak Eurocoton’da 
yer almaları doğrultusunda prensip kararı 

alındı. Tüzük gereği önümüzdeki Genel 
Kurul’da onaylanacak olan Eşbaşkanlık gö-
revini Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 
Sendikası’nı temsilen Mustafa Denizer  yü-
rütecek. Avrupa’nın üretime önem kazan-
dırma planlarının ciddi şekilde ele alındığı 
bir dönemde Eurocoton’un tekstil sanayii 
için tam bir üretici birliğine dönüştürülme-
sinin ardından fabrikalarında bin 600 kişi 
istihdam eden Mustafa  Denizer’in Euroco-
ton Eşbaşkanlığı’na seçilmesi tekstil sektörü 
açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca, ABD ve AB arasındaki Transatlan-
tik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ve 
AB- Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması 
görüşmelerinin yoğun olarak yapıldığı, AB 
ve Türk tekstil sektörünü önemli ölçüde 
etkileyecek olan bu dönemde gerçekleşecek 
Türk ve Alman üyelerin Eşbaşkanlığı ile 
hem Avrupa Komisyonu nezdinde  hem de 
farklı coğrafyalarda Eurocoton’un etkin-
liğinin en yüksek seviyelere çıkartılması 
planlanıyor.

Avrupa Tekstil Üreticileri Birliği 
(Eurocoton)

Avrupa Tekstil Üreticileri Birliği (Euroco-
ton), Avrupa Birliği makamlarına, Avrupa 
pamuklu tekstil sanayicilerinin sesini du-
yurabilmek amacı ile 1958 yılında kurulan 
bir teşkilattır. Kısa bir süre önce yapılan 
tüzük değişiklikleri ile Eurocoton’un açılımı 
“A.B. Pamuklu Tekstil Sanayileri Federas-
yonu” yerine “Avrupa Tekstil Üreticileri 
Birliği” olarak değiştirilmiştir. Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın imzalanmasının ardından, 
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendi-
kası 1996 yılında Eurocoton’a üye olmuş-
tur. Mustafa Denizer’in Eşbaşkan olarak 
seçilmesi ile 18 yıllık üyeliğimiz döneminde 
ilk defa bir Türk, Eurocoton Başkanlığı 
görevini sürdürecektir. 

Haber
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EUROCOTON’DA 
EŞBAŞKAN 
MUSTAFA 
DENİZER
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Tekstil Makine 
ve Aksesuar 
Sanayicileri 
Derneği’nin 
desteğiyle 
düzenlenecek olan 
Texpo Eurasia 2014, 
yeni teknolojilerin 
görücüye çıktı büyük 
bir etkinlik olarak 
ziyaretçilerini 
bekliyor.

Texpo Eurasia 2014, 31. Tekstil, 
Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Ço-
rap Makineleri, Yan Sanayileri ve 
Kimyasalları Fuarı ile eşzamanlı 

düzenlenecek olan 11. Uluslararası İstanbul 
İplik Fuarı, 26-29 Mart 2014 tarihlerinde 
Tüyap’ta düzenlenecek.

Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nde tekstil 
endüstrisinin en kapsamlı buluşma noktası 
olan 31.Texpo Eurasia Fuarı, tekstil dün-
yasının kalbi olan dokuma, iplik, terbiye, 
örgü, çorap makineleri, yan sanayileri ve 
tekstil kimya sektörünü bir araya getiriyor.

GEÇEN YIL 1223 FİRMA KATILDI

2013 yılında 1223 firma ve firma temsil-
ciliğinin katılımı ile düzenlenen fuarlar, 
71 ülkeden 39.256 profesyonel ziyaretçi-
ye ev sahipliği yaptı. Sürdürülen yoğun 
pazarlama faaliyetleri sonucu hedeflenen 
yüksek marka bilinirliliğine ulaşan fuarlara 
26 ülkeden alım heyeti organizasyonları 
düzenlendi.

Tüyap’ın merkez ofisinin yanı sıra yurtiçin-
deki 11 ofisi, yurtdışındaki 7 ofisi ve 30’u 
aşkın ülkede faaliyet gösteren temsilci-
likleri aracılığıyla hedef bölge ve ülkeler-
deki sektör profesyonelleri fuar hakkında 
bilgilendiriliyor. 

Türkiye ve hedef ülkelerdeki basılı ve sanal 
medyada yer alan ilan ve haber çalışmaları, 
yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımları ile fuarın 
sektöre duyurusu gerçekleştiriliyor. 

Texpo Eurasia ve İstanbul İplik Fuar’ları 
2014 yılında da yerel ve uluslararası arena-
da ses getirmeyi hedefliyor. 

Haber
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ÖRGÜ 
TEKNOLOJİLERİ 
TÜYAP’TA 
GÖRÜCÜYE 
ÇIKIYOR



ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt:



ÖRTEKS TEKSTİL’DEN 

BÜYÜK 
YATIRIM

Jakarda kapasite 
artırımına giderek  
bu alanda ciddi bir 
oyuncu olmaya 
karar verdiklerini 
söyleyen Cengiz 
Kul, hedeflerinin 
müşterilerden gelen 
siparişlere hızlı 
şekilde yanıt vermek 
olduğunu belirtti.

Örme kumaşta ülkemizin köklü 
ve öncü firmalarından biri olan 
Örteks Tekstil dev bir yatırıma 
gidiyor. Firma, bu yıl içinde ta-

mamlanması planlanan yatırımla hem jakar 
makinelerinin sayısını artıracak hem de inşa 
aşamasında olan yeni fabrikasına taşınacak.

Bu iki önemli yatırım hakkında dergimize 
konuşan firmanın genç ve başarılı yöneti-
cilerinden Cengiz Kul, 35 adet tek ve çift 
plaka Mayer&Cie marka tam elektronik 
jakar yuvarlak örgü makinesi için 5 milyon 
dolarlık, yeni fabrika için ise 12 milyon 
dolarlık bir yatırım planladıklarını açıkladı.

ÖRTEKS 24 YILDIR KUMAŞ 
ÖRÜYOR

1985 yılında Ahmet Kul tarafından kurulan 
Örteks, 1990’larda örme kumaş imalatına 
başladı ve bu tarihten beri tam 24 yıldır 
aralıksız örme kumaş üretiyor.

Bağcılarda 10 civarında makineyle örgü 
işine girdiklerini söyleyen Cengiz Kul, o 
dönemlerde rağbet gören düz makinelerle 
üretime başladıklarını, ardından piyasa-
nın ihtiyaçları doğrultusunda daha katma 
değerli ürünlerin imalatına yöneldiklerini 
dile getirdi.

JAKARA YATIRIM YAPAN İLK 
FİRMALARDAN BİRİ

1993 yılında dönemin şartlarını dikkate 
alarak ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla 
parkurundaki düz makinelere yenilerini ek-
leyen Örteks, 1993 yılında Mayer&Cie’nin 
jakar makinelerinden satın alarak bu alanda 
yatırım yapan ilk firmalarından biri oldu. 

O günlerde süprem, iki iplik ve lakost 
üretiminin daha revaçta olduğunu, jakarın 
ise çok özel ve fazla rağbet görmediğini 
hatırlatan Kul, buna rağmen risk alarak biz 
ürün grubunu da portföylerine kattıklarını 

Röportaj
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Cengiz KUL

Metin TOPAL
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söyledi. 

Birkaç yıl ar-ge yaparak bu alanda kendile-
rini geliştirmeye ve piyasaya çeşitli ürünler 
sunmaya çalıştıklarını ancak hedefledikleri 
başarıya ulaşamadıklarını dile getiren Kul, 
asıl hareketlenmenin 1998 yılından itibaren 
olduğunu, bu tarihten itibaren jakarda yatı-
rımlarının karşılığı görmeye başladıklarını 
söyledi.

“ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 20’SİNİ 
İHRAÇ EDİYORUZ”

Gelecek makineler hariç şu an ki örgü 
kapasitesinin düz ve jakar kumaşlar birlikte, 
günlük 12 ila 15 ton arasında olduğunu 
dile getiren Kul, kumaş satışlarının ise ham 
ve boyalı kumaş dâhil aylık 400-450 ton 
arasında olduğunu söyledi. Üretilen kumaş-
ların ağırlıklı bir kısmının iç piyasada ihra-
catçı konfeksiyonculara sattıklarını; yüzde 
20’lik kısmını ihraç ettikleri bilgisini veren 
Kul, başta Mısır olmak üzere Almanya, 
Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Portekiz 
gibi ülkelere ihracat yaptıklarını söyledi.

“HEDEFİMİZ JAKARDA 
BÜYÜMEK”

Örteks olarak bugün jakar ağırlıklı üretim 
yaptıklarını ifade eden Cengiz Kul, parkur-
larında 50 adet jakar ve 23 adet düz örgü 
makinesi bulunduğunu belirterek,  jakar 

sayısını 35 adet yeni makine daha ekleyerek 
85’e çıkaracaklarını açıkladı. Kul, “Nisan 
gibi makineler gelmeye başlayacak. Hazi-
ran sonuna kadar tüm makineler gelmiş ola-
cak. Yılsonunda yeni yerimiz bittiğinde tüm 
üretim hattını buraya taşıyacağız. Makine-
lere yapılan yatırım miktarımız 5 milyon 
dolar civarındadır.” şeklinde konuştu.

Jakarda yatırım kararı almalarının ana 
nedeninin müşterilerin taleplerine hızlı ve 
zamanında yanıt vermek olduğunu söyleyen 
Kul, “Jakar makinelerin az üretim yapıyor 
olması nedeniyle terminde sıkıntılar olmak-
tadır. Biz firma olarak müşterinin talebine 
hızlı ve tam olarak yanıt verebilmek için 
makine sayımızı yüksek tutmaya karar 
verdik. Bu 35 makineyi almamızın asıl 
nedeni budur. Siparişe anında yanıt vermek 
ve müşteriyi bekletmemek. Jakarda 10 ton 
bir sipariş gelse İstanbul’daki tüm parkurlar 
dolabiliyor. Dolayısıyla diğer siparişler 
beklemek zorunda kalıyor. Bu yatırımızla 
birlikte her siparişe rahatlıkla yanıt vere-
bilecek duruma geldik. Bir iki tonluk bir 
siparişi rahatlıkla karşılayabilecek konumda 
olacağız.” şeklinde konuştu.

YENİ FABRİKA 
HARAMİDERE’DE İNŞA 
EDİLİYOR

Jakar yatırımı ile birlikte toplam makine 
sayısının 108’e çıkmasından dolayı yeni ve 

daha geniş bir bina ihtiyacının ortaya çıktı-
ğını söyleyen Kul, “Avcılar Firuzköy’deki 
tesisimiz yeni yatırımla birlikte bize yetme-
meye başlayacağından Haramidere’de 25 
bin metrekarelik bir arsa üzerine yeni bir 
tesis inşa ediyoruz. Bu yıl içinde alımları 
tamamlanacak olan bu tesisimiz, modern ve 
teknolojik bir altyapıya sahip olacak ve tüm 
ihtiyaçlarımıza yanıt verebilecek.” şeklinde 
konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ KALİTE VE 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”

Sırf sipariş almakla iş bitmiyor. Bunun 
içinde kalite, gramaj, kumaşın rengi, haslık 
dereceleri var ve bunlara büyük dikkat 
göstermek gerekiyor. Üretimde kalifiye 
eleman çalıştırmaya büyük önem veriyoruz. 
Bünyemizde 5 usta bulunmaktadır. 

Bu kadar çok usta bulunduran belki başka 
bir fabrika yok ülkemizde. Örme için ola-
ğan dışı bir rakam olduğunu düşünüyorum. 

Reklamasyon oranının yüzde 1’lerin bile al-
tında olması işimize verdiğimiz önemin bir 
işaretidir. Kalite kontrol olmazsa olmazla-
rımızdandır. Araştırma-geliştirme ekibimiz 
çok güçlü ve yetenekli. Devamlı yeni 
ürünlerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. 
Boyahane takip ekibimiz alanında uzman-
dır. Tüm noktalarda işi bilen ehil bir ekiple 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 



Moda perakende 
sektörünün lider 
şirketi Orka Holding, 
2005 yılından bu 
yana 1.600 kişilik ek 
istihdam yaratarak 
çalışan sayısını beş 
kat arttırdı.

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile 
dünya moda perakendesinde söz sahibi olan 
Orka Holding, Türkiye ekonomisinin en 
önemli sorunlarından işsizlikle mücadele 
yolunda verdiği destekle öne çıkıyor. 

Hazır giyim sektöründeki yatırımları ile 
işsizlik sorununa çözüm üretmeyi sürdüren 
Orka Holding, 2005 yılından bu yana 1.600 
kişilik ek istihdam sağladı. Orka Holding’in 
2005 yılında 400 olan çalışan sayısı, 2013 
yılında 2 bin kişiye yükseldi. Türk hazır 
giyim devinde kadın çalışan oranı yüzde 40 
olurken, üniversite mezunu oranı da yüzde 
72 düzeyinde bulunuyor.

 Son sekiz yılda yaklaşık 701 bin kişinin 
çalışmak için başvuruda bulunduğu Orka 
Holding, işgücüne verdiği değerle de sek-
törde farkını ortaya koydu. Türk hazır giyim 
devi, İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi 
süreçleri ile desteklediği istihdam yaratma-
daki başarısını, bu yılKariyer.net tarafından 
düzenlenen “İnsana Saygı Ödülleri” kapsa-

mında “yapılan başvurulara en iyi geri dönüş 
sağlayan ve alınan başvuruları en iyi değer-
lendiren” şirket seçilerek taçlandırdı. Şir-
ket, geçtiğimiz yıllarda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Mar-
mara Bölge Müdürlüğü tarafından “En İyi 
istihdam, İnsanlığa Saygı ve Engelli İstihdam 
Sağlama” konusundaki başarılı çalışmaların-
dan dolayı takdire layık görülmüştü.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu, ülkemizde kar eden 
sektörleri istihdam yaratma konusunda daha 
duyarlı olmaya çağırdı. Genç nüfus için ek 
istihdam yaratmanın, Türkiye ekonomisinin 
gelişimi için çok önemli olduğunu belirten 
Orakçıoğlu “İşsizlik sorununun çözümü için 
tüm sektörlerin göstereceği pozitif yaklaşım, 
ekonomi için olumlu bir hava yaratacak. 
Bu olumlu hava ile tüm sanayi kuruluşları 
kendisi için katkı sağlayacak işler yapabile-
cek. Genç beyinlerin enerjisini ve heyecanını 
ekonomiye kanalize etmek, hepimizin sosyal 
sorumluluk anlayışında olmalı” diye konuştu.

Haber
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ORKA HOLDİNG’İN ÇALIŞAN SAYISI 
SEKİZ YILDA 
BEŞ KAT ARTTI



Haber



e-Fatura 
uygulamasından 
yararlanma 
yöntemleri 
kapsamında 
mükelleflerin 
kullanımına sunulan 
GİB Portal yöntemi 
faturalama ihtiyacı 
düşük (aylık 500 
adet faturayı 
aşmayan) küçük 
ve orta ölçekli 
mükelleflerin 
kullanımı için 
hizmete sunuldu. 

Haber
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Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK 
tebliğine ile hayata geçirilen ve 
5 Mart 2010 tarihinden itibaren 
uygulamada olan e-fatura, veri 

format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından belirlenen, VUK gereği bir fatu-
rada yer alması gereken bilgilerin içerisinde 
yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletimi-
nin merkezi bir platform (GİB) üzerinden 
gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. 

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt 
fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yöneti-
len e-fatura uygulamasında amaç tek format 
ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında 
güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağ-
layan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için 
yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya 
ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış 
ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık 
kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari 
hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde 
etiketlemelere sahip olan uluslararası bir 
standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

1 NİSAN’DA RESMEN BAŞLIYOR

24 bin mükellef için zorunlu olan 
e-Faturaya geçiş süresi 31 Mart’ta doluyor! 
Bu tarihten sonra e-Fatura başvurusu yapı-
lamayacak, zorunlu e-Fatura düzenlemesini 
yapmayanlara cezai işlem uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile 
hayata geçirilen, veri formatı ve standardı 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 
belirlenen e-Fatura uygulamasına son 
başvuru tarihi 31 Mart’ta doluyor! Böylece, 
son başvuru tarihi yoğunluk nedeniyle 31 
Aralık 2013’ten 31 Mart 2014’e ertelenen 
e-Fatura başvurusu için son aya girildi. 24 
bin mükellefi kapsayan e-Fatura uygula-
masına o tarihe kadar geçmeyenlere cezai 
işlem uygulanacak.

E-Dönüşüm sürecinin önemli bir ayağını 
oluşturan e-Fatura, süreçleri hızlandırma-
nın yanı sıra ekonomik ve çevresel fayda 
da sağlıyor. 24 bin mükellefin e-Faturaya 
geçmesiyle, yılda ortalama 48 bin ağacın 
kesilmesinin önüne geçileceği tahmin 
ediliyor.

E-FATURA DÖNÜŞÜM SÜRECİ 
KURUMLARA NE KATACAK?

E-Ticaretin bir gereği olan Elektronik 
Fatura (e-Fatura) sayesinde, şirketler kâğıt 
faturalardan kurtulacak, faturaların basıl-
ması, gönderilmesi, alınması ve saklanması 
kolaylaşacak, hızlı, verimli ve çok daha 
düşük maliyetli hale gelecek.

E-FATURA HİZMETİNİ NASIL 
ALABİLİRSİNİZ?

E-Faturaya geçişte mükelleflerin 3 farklı 
yöntemden birini seçmeleri gerekiyor. 
Bu yöntemler; Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB) e-Fatura portalını kullanmak, GİB’e 
doğrudan entegrasyon ile bağlanmak ve 
GİB’nin yetkili kıldığı Özel Entegratörler 
ile e-Faturaya geçmektir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 
yetkilendirilen e-Fatura Özel Entegratör-
lerden biri olan TÜRKKEP e-Faturaya 
geçişte müşteriyle çözüm ortağı anlayışıy-
la çalışarak, onların sahip olduğu Logo, 
Netsis, SAP, Micro ve benzeri herhangi bir 
muhasabe veya ERP yazılımı ile e-Fatura 
sisteminin birkaç yöntemle entegrasyonunu 
kolayca sağlanabiliyor. 

E-FATURA  DÖNEMİ 
RESMEN 1 NİSAN’DA 
BAŞLIYOR





Adil Konukoğlu, 
Gaziantep’in 6,5 
milyar dolar 
ihracatının içinde 
konfeksiyon 
sektörünün payının 
127 milyon dolar 
olmasından üzüntü 
duyduklarını bu 
rakamın 2023 yılına 
kadar 1 milyar 
dolara çıkarılması 
gerektiğini söyledi.

GSO desteği ve Penye Konfeksi-
yoncuları Derneği işbirliğiyle, 
Akort Fuarcılık tarafından 
düzenlenen “3. Penye, Tekstil ve 

Teknolojileri Fuarı (PENTEX)’, Ortadoğu 
Fuar Merkezi’nde yapıldı.

PENTEX’e gösterilen ilgiden çok memnun 
olduklarını ifade eden Konukoğlu, fuarda 
150 katılımcı firmanın geniş bir yelpazede 
ürün ve teknolojilerini sergilediği bilgisini 
vererek şöyle devam etti: “Tekstilin ölüye 
de diriye de” lazım olduğun dikkati çeken 
Adil Konukoğlu, özellikle konfeksiyonun 
Türkiye’de en fazla işçi çalıştıran, evlerde 
bile iş imkanı sağladığını vurgulayarak, 
sektöre el birliğiyle sahip çıkmak gerekiyor. 
Konfeksiyoncularımızın önünü kesmemeli-
yiz. Yıllardır bu insanlar Türkiye’de işsize 
iş yaratıyorlar. Gaziantep’te ise yıllardır 
konfeksiyon yalnızca iç piyasaya çalışı-
yordu, ama son 5 yıldır ihracata yönel-
meye başladı. Geçen yılki toplam tekstil 
ihracatı 127 milyon dolar. Bu yeterli değil. 
6.5 milyar dolar ihracat yapan bir şehrin 
konfeksiyon ihracatının yalnız 127 milyon 

dolar olması maalesef bizi üzüyor. Mutlaka 
bunun milyar dolarlar seviyesine çıkarma-
mız lazım. Geçen yıl 99 ülkeye konfeksiyon 
ihracatı yaptık, ama hedefimiz şu anda 177 
ülkeye ihracat yapan bu şehirde konfeksi-
yonu da 177 ülkeye taşıyabilmektir. 2023 
yılında 30 milyar dolarlık ihracat hedefimiz 
içerisinde de konfeksiyonunu payının mut-
laka 1 milyar dolar olması gerekiyor.’’

Açılışta konuşan Türkiye Moda Hazır Gi-
yim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk 
ise marka şehir Gaziantep’te her işini aşkla 
yapan girişimci bir ruh olduğundan övgüyle 
bahsederek, ‘’Gaziantep’in girişimcisinin, 
sanayicinin önünde saygıyla eğilmek istiyo-
rum’’ dedi.

Fuar
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PENTEX FUARI 
GAZİANTEP’TE 
YAPILDI



Örme dünyasında
FARK YARATIN!

IMPEKS DIŞ TİCARET  
Oruçreis Mah. Tekstilkent  B-16 Blok No.59 
Esenler - İstanbul - TÜRKİYE 
Tel: +90 212 438 82 08 Fax: +90 212 438 82 07 
www.impexltd.comimpex Salon 3,  316C

26-29 Mart 2014

AÇIK EN SÜPREM

KALIN FAYN SÜPREM (5G-10G)

RİBANA

ÜÇ İPLİK



Ukrayna’da son dört 
aydır devam eden 
iç karışıklıklar ve 
ardından Kırım’da 
yaşanan askeri ve 
siyasi gerginlikler, 
iki olumsuz etkisini 
Laleli’de gösterdi.  
Bölgenin nabzını en 
iyi tutan LASİAD, 
satışlarda ilk etapta 
yüzde 20-25’lik bir 
düşüş olduğunu 
açıkladı.

Haber
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RUSYA-UKRAYNA 
ARASINDAKİ 
GERGİNLİK 
TEKSTİLCİYİ 
ENDİŞELENDİRDİ



Haber
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Ukrayna’da yaşanan toplumsal 
gerginlikler Kırım’a sıçraması 
üzerine Rusya ile Ukrayna ara-
sında askeri gerginlik arttı. Bir 

anda dünya gündemine oturan iki ülke ara-
sındaki çekişmeye NATO’da katılınca savaş 
endişeleri bir anda doruk yaptı. Bilhassa 
Rusya Federasyonu başkanı Putin’in gözü 
karalığı dünyayı endişeye sevk ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik bu 
iki ülkeye mal satan ülkeleri de endişelen-
diriyor. Laleli, Osmanbey  ve Merter’deki 
konfeksiyoncular durumdan kaygılılar. 

Geçen yıl 400 milyon dolar olduğu tahmin 
edilen İstanbul-Kiev hattındaki bavul tica-
reti, son 2 ayda bıçak gibi kesildi. Yaşanan 
gerginlik nedeniyle ülkeden Türkiye’ye 
gelen turist sayısında da düşüş yaşanıyor. 
Laleli, Osmanbey ve Merter arasında bavul 
ticareti kaybının ise 150 milyon dolar oldu-
ğu söyleniyor.

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LA-
SİAD) Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, Laleli 
için Ukrayna ve Rusya’nın çok önemli 
olduğunu belirterek yaşanan gelişmeler için 
şunları söyledi: “Ukrayna’da son 1 yıldır 
ciddi bir siyasi istikrarsızlık vardı. Ukray-
na bizim iyi bir partnerimiz. Rusya’nın 
ardından ikinci güçlü pazarımız. Son 2 ayda 
yüzde 20-30’lara varan düşüşler oldu. Bu 
süreç daha devam ederse, bu kayıp daha da 
büyüyecek gibi gözüküyor.”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) önderliğinde 
bir araya gelen hazır giyimciler, gelecek 
iki yılda gerçekleştirmeyi hedefledikleri 
30 milyar dolarlık ihracatı basınla pay-
laşmışlardı. Basın toplantısında Ukrayna 
ile Rusya arasındaki artan siyasi ve askeri 
gerginliğin kendilerini endişelendirdiğini 
söyleyen İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıver-
di, dünyanın yeni kriz gündemini oluşturan 
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin 
Türk hazır giyim ihracatını olumsuz etkile-

yeceğini ifade etti. 

Yaşanan olaylardan tedirgin oldukları-
nı kaydeden Tanrıverdi, ‘’2013 yılında 
Ukrayna’ya bir önceki yıla göre yüzde 
73’lik artış ile 333 milyon dolarlık hazır-
giyim ihracatı gerçekleştirdik. Büyüyen 
bir pazarda sorun yaşamak istemiyoruz. 
Maalesef yakın ülkelerdeki ekonomik ve 
siyasi dalgalanmalar bizi olumsuz etkiliyor. 
Umarız yaşanan kriz kısa sürede çözüme 
kavuşturulur’’ dedi.

Rusya ve Ukrayna’daki gerginlik konusun-
da basına demeç veren LC Waikiki Yöne-
tim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise “Şu 
anda ileriyi kestiremiyoruz. Ticari faaliye-
timiz sadece iki gün durdu. Onun dışında 
çok etkilenmedik. Temkinli ve tedbirli bir 
şekilde ticareti ve yatırımı sürdüreceğiz. 
Bekleyişteyiz, umudumuzu koruyoruz.  
Karışıklıkların en kısa sürede sona ermesini 
umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ukrayna’da 4 mağazası bulunan AVVA’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik de 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Atik, “Kiev’de  yenibir mağaza yeri 
daha kiraladık. Sözleşmesini de imzala-
dık. Ancak son dönemde yaşanan olaylar 
üzerine bu mağazamızdaki tadilatı durdurup 
açılışını ertelemek durumunda kaldık” 

dedi. Yaşanan olaylar nedeniyle Ukrayna 
cirolarının yüzde 20 düştüğünü kaydeden 
Atik, “Olaylar elbette son derece üzücü ve 
endişelerin artmasına neden oldu. Ancak 
krizin aşılmasıyla birlikte pazar yeniden 
büyüme trendine girecektir” dedi.

BMD’e üye firmaların Ukrayna’da 263 
mağazası bulunduğunu söyleyen Birleşmiş 
Markalar Derneği (BMD) Başkanı Hüse-
yin Doğan, firmaların yaşanan olaylardan 
olumsuz etkilendiğini belirtti. Özellikle 
Kiev’deki mağazaların kötü durumda 
olduğunu bildiren Doğan, “Ukrayna hedef 
pazarımız. Faaliyet gösteren, mağaza açma-
yı düşünen firmalarımız var. Sorunun geçici 
olduğunu düşünüyoruz. Ortam elverişli hale 
döndükten sonra yine büyümemize devam 
edeceğiz” dedi.

Gizia Başkanı İsmail Kutlu ise ülkedeki 
satışlarının yüzde 15-20 civarında düştüğü-
nü belirterek, “Hedef kitlemiz biraz daha 
üst gelir grubu olduğu için diğer markalara 
göre daha az etkilendik. Mağazalarımızın 
tamamı açık, tedirgin bir şekilde bekliyo-
ruz” dedi. 



Işıkla elektroniği 
birleştiren 
Optoelektronik 
teknolojiyle çalışan  
iğne sensörleri, 
örmecinin kâbusu 
olan iğne kaynaklı 
kumaş hatalarını 
ortadan kaldırıyor, 
fire maliyetlerini en 
aza indiriyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları-
na büyük önem veren ve müşteri 
ihtiyaçlarını dikkate alarak ürün 
geliştiren 58 yıllık Alman 

teknoloji devi Protechna’nın geliştirdiği 
ve yuvarlak örgü makinelerinde kullanılan 
İğne Sensörü 4022, iğne kırılmalarını ve 
hasarlarını anında tespit ederek kumaşta 
oluşabilecek ciddi hataların önüne geçiyor. 

Optoelektronik teknolojiyle çalışan bu optik 
algılayıcı, ERKO Sınai Ürünler Mümessil-
lik Ticaret A.Ş tarafından ülkemize getiri-
liyor. Firmanın satış pazarlama sorumlusu 
Sevgi Atasert, örgü sektörünün yabancı 
olmadığını, birçok yerde kullandığını söy-
lediği Protechna iğne sensörlerinin kumaşta 

oluşabilen iğne kaynaklı hataların önüne 
geçmede çok etkili olduğunu açıkladı. 

Protechna’nın segmentinin en iyi cihazı ol-
duğu iddiasında bulunan Atasert, iğne kırıl-
maları ve eğilmelerinden dolayı kumaşlarda 
birçok hatanın ortaya çıktığını, bunların 
boyahane aşamasına kadar fark edilmemesi 
halinde de ciddi maliyetlerin oluşabildiğini 
belirterek bunun en akılcı çözümünün iğne 
sensörleri olduğunu söyledi.

Türk örgü piyasasının hizmetine sundukları 
Protechna İğne Sensörü 4022’nin piyasada-
ki rakip cihazlara göre kıyas kabul etmeye-
cek birçok teknik üstünlüklerinin olduğuna 
dikkat çeken Atasert, şunları söyledi, 
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“Protechna, segmentinin en iyi ürünüdür ve 
birçok üstün özelliğei içinde barındırmak-
tadır. 

Bunların başında iğne ile optik göz arasın-
daki mesafenin doğru konumlandırılması 
gelmektedir. Protechna’da iğne ile optik 
göz arasındaki mesafe daha uzundur. 
Diğer muadil ürünlerde ise bu mesafe daha 
kısadır. Bu şu demek; optik göz, iğneye 
çok yakın olduğunda iplik uçuntuları gibi 
sebeplerle bile makinede gereksiz hata 
duruşları olabilmektedir. Oysa Protechna’da 
doğru konumlandırıldığı için bu kesinlikle 
olmamakta, dolayısıyla gereksiz hata duruş-
larının yaşanmasının önüne geçilmektedir.

Protechna’nın ikinci bir üstünlüğü ise 
cihaza tolerans ayarı verilebilme özelliğidir. 
Bu özellik sayesinde iğnede sadece dipten 
ya da kancadan kırılma değil, aynı zamanda 
eğilme, bükülme gibi durumlarda da hata 
duruşu sağlanabilmektedir. Bunun için 
cihazdın el terminalinde istenen tolerans 
ayarının yapılması yeterli olmaktadır. Bu 
kabiliyet başka hiçbir cihazda bulunma-
maktadır.

İĞNE SENSÖRÜ BİRÇOK 
MAKİNEDE KULLANILABİLİYOR

Protechna iğne sensörü, tek plaka ve çift 
plaka (ince rip, jakar ve interlock) yuvarlak 
örgü makinelerinde uyumlu bir şekilde 
kullanılabilmektedir.  

Süprem, ribana, interlock ve hatta jakarlı 
makinelerde kullanılabilen bu cihaz, tek 
plakalarda  bir adet optik gözle hata tespiti 

yapılabilmektedir. Çift plakalarda ise iki 
adet optik göze ve bir adet kontrol sensö-
rüne ihtiyaç duymaktadır. İnterlockta ise 4 
optik göz ve iki kontrol ünitesi gerekiyor. 

TEST EDENLER ÇOK MEMNUN 
KALDILAR

Ürünü makinelerinde test eden firmalardan 
çok olumlu dönüşler oldu. Hem çalışan-
lar ve ustalar cihazın faydalarını, kolay 
kullanılabilir olmasından dolayı ürünümüzü 

beğenmekteler.

“TÜYAP FUARINDA 
SERGİLENECEK”

Protechna iğne sensörü 26-29 Mart 2014 
günlerinde yapılacak olan Texpo euroasia 
fuarında 2. Salon 212A’daki standımızda 
sergilenecek. Fuar süresince stadandımızı 
ziyaret edecek müşterilerimize bu ürünün 
üstünlüklerini ve faydasını uygulamalı 
olarak anlatacağız. 

Protechna 1956 yılından beri tekstil 
teknolojileri alanında faaliyet gösteren 
Alman üretici Protechna, tekstil sanayine 
yönelik kalite kontrol ve hata tespit 
cihazlarıyla ün yapmış bir firmadır. 
Firmanın en ünlü cihazlarından biri 
optoelektronik teknolojiyle çalışan ve 
yuvarlak örgüde iğne hasarlarını tespit 
eden sensörlerin üretimini ve satışını 
yapmaktadır.

Sevgi Atasert
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TÜRKMENİSTAN’DA 
TEKSTİL YATIRIMLARI 
HIZ KAZANDI

1992 yılında 
Türkmenistan’a 
gelen Norsel 
Internationel Türk 
firması, Lebap 
vilayetindeki 
mevcut fabrikanın 
modernizasyonu 
ve Seydi kentinde 
6 bin ton pamuk 
işleme fabrikasının 
yapımını üstlendi.

Türkmenistan’da tekstil sektö-
rü,  yeni ve büyük yatırımlarla 
hızla gelişiyor. Bu büyümede 
Türk şirketlerinin payı oldukça 

büyük. Her yıl modern tekstil fabrikalarının 
açıldığı ülkede son olarak tekstil alanında 
başarılı faaliyet gösteren Norsel şirketi, iki 
yeni tekstil fabrikasını hizmete açtı. Tesisin 
açılışına Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov da katıldı.

Türkmen lider açılışta yaptığı konuşma-
sında, ülke genelinde inşa edilen onlarca 
tekstil fabrikasıyla binlerce yeni istihdam 
yaratıldığını belirterek ülkedeki tüm yatı-
rımlarla birlikte iplik üretiminin 17 kat, ku-
maş üretiminin ise 8 kat arttığını kaydetti.

NORSEL, YATIRIM İÇİN LEBAP 
BÖLGESİNİ TERCİH ETTİ

Lebap, gerek pamuk üretimi açısından, 
gerekse ipek üretimi açısında stratejik bir 
öneme sahip bir bölgedir. Norsel’in burada 
açtığı tesisler, Türkmenistan’ın tekstil sa-
nayisine önemli bir kapasite artışı sağladığı 
belirtiliyor. Lebap’a bağlı Seydi kentinde 
4,5 hektar alana kurulan fabrikada Alman 
teknolojili iplik makineleriyle yılda 6,7 bin 
ton pamuk lifi ve 6 bin ton yüksek kalitede 
34/1 open end pamuk ipliği üretileceği 
belirtiliyor. 

BÖLGENİN YILDIZLARI TÜRK 
FİRMALAR

Pamuk üretiminde önemli bir ülke konu-
munda olan Türkmenistan’da tekstil sektö-
ründe Çok sayıda türk firmanın yatırımları 

var. Norsel, Cotam, Engin Group, Çalık 
Holding bunlar arasında ilk göze çarpanlar-
dır.  Türk firmaları bu ülkede sadece tekstil 
fabrikaları kurmuyor aynı zamanda üretilen 
tekstil ürünlerinin dünya piyasasına ulaşma-
sına da önemli katkı sunmaktadır.

TÜRKİYE’YE EN FAZLA PAMUK 
İPLİĞİ TÜRKMENİSTAN’DAN 
GELİYOR

Türkiye ihtiyaç duyduğu pamuk ipliklerinin 
önemli bir kısmını son yıllarda Türkme-
nistandan almaya başladı. TÜİK verilerine 
göre 2011 yılında 111,5 milyon dolarlık, 
2012 yılında 130 milyon dolara yakın 
pamuk ipliği ithalatı yapan Türkiye,  2013 
yılında ise yine 2010 yılında olduğu gibi 
111,5 milyon dolarlık ithalat gerçekleştir-
miştir. Türkiye’nin 2013 rakamlarıyla pa-
muk ipliği ithalatının 435,1 milyon dolardır. 
Bu toplam ithalatta Türkmenistan, yüzde 
25, 6’lık payla birinci sırada gelmektedir. 

TÜRKİYE’NİN PAMUK İPLİĞİ İTHALATI (2013) 
Türkmenistan 111.564.577 
Hindistan 79.356.113 
Özbekistan 72.895.028 
Mısır 41.786.999 
Pakistan 27.930.939 
Çin 19.290.594 
Vietnam 16.806.926 
Etiyopya 15.004.032 
Suriye 9.857.678 
Tacikistan 9.258.427 
Azerbaycan 7.762.239 
Bahreyn 6.767.943 
Tayland 5.233.471 
İtalya 3.441.799 
Endonezya 1.946.759 
ALT TOPLAM 428.903.524 
GENEL TOPLAM 435.077.626 

Kaynak: TÜİK 
 





Hazır giyim 
sektörünü temsil 
eden derneklerle 
Türk moda 
endüstrisinin 4 
yıllık yeni rotasını 
belirlediklerini 
söyleyen İHKİB 
Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, acil 
çözüm bekleyen ilk 5 
maddenin sektörün 
önünde Çin seddi 
oluşturduğunu, 
sorunların 
giderilmesi halinde 
hedeflerin çok 
daha kısa sürede 
yakalanabileceğini 
bildirdi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği (İHKİB) önderliğinde 
bir araya gelerek sektörün 4 yıllık yeni 
rotasını çizen hazır giyimciler, 2017 

sonu için belirledikleri 30 milyar dolarlık ih-
racat hedefini yakalayabilmek için ekonomi 
yönetimine ilettikleri 5 maddelik acil sorun 
listesinin çözüme kavuşturulmasını istediler.

Moda endüstrisindeki risk ve avantajların 
masaya yatırılarak yeni yol haritasının 
çizildiği toplantıya İHKİB Başkanı Hik-
met Tanrıverdi ve yönetim kurulunun yanı 
sıra, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
(TGSD) Başkanı Cem Negrin, Osmanbey 
Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) 
Başkanı Ali Ulvi Orhan, Laleli Sanayici ve 
İşadamları Derneği (LASİAD) BaşkanıGı-
yaseddin Eyyüpkoca, Merter Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Yu-
suf Gecü, Bayrampaşa Tekstil ve Sanayici 
İşadamları Derneği (BATİAD) Başkanı Ay-
dın Erten, Konfeksiyon Yan Sanayicileri 
Derneği (KYSD) Başkanı  Osman Ege, Tüm 

İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) 
Başkanı İrfan Özhamaratlı, Türkiye Triko 
Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Başka-
nı Mustafa Balkuv ile Moda Tasarımcıları 
Derneği (MTD) Başkanı Mehtap Elaidi ka-
tıldı. İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
sektörün 4 yıllık yeni rotasını belirlerken, 
hakim pazarlarda daha da güçlenip, başta 
ABD ve Japonya olmak üzere uzak ülke-
lerde tasarım ve yüksek katma değere sahip 
ürünler ile var olma yoluna gideceklerini 
söyledi.

2013’te yüzde 8,3 artış elde edip, 2023 
ihracat stratejisinde belirlenen 17,4 milyar 
dolarlık ihracat hedefini tam 12’den vur-
duklarını anlatan Tanrıverdi, “2014 yılının 
Ocak ayında ise yüzde 14,2 oranında artış 
yakaladık ve 1,6 milyar dolar ihracat ger-
çekleştirdik. Tüm sektörler arasında en fazla 
ihracat yapan sektör olduk. Şubat ayında da 
ihracatımız artmaya devam ediyor. Yüzde 
7,2 artışla 1,5 milyar dolar ihracat yaptık” 
dedi. 
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İstanbul da
%100 Pamuklu Örme İpliği

Ara numaralar stok da hep hazır

%100 Pamuklu Örme İpliği

30 Penye

30 OE

30 Karde

İstanbul

24/1 Penye

28/1 Open End

24/1 Ring Karde

30 Ring G2

36/1 Penye

16/1 Rink Karde

16 OE

28 viskon

20/1 Karde

20 OE Telefsiz

10/1 OE

20 Penye



10 milyar dolarlık 
hazır giyim ithalatı 
gerçekleştiren 
Rusya’da Türk moda 
endüstrisinin her 
geçen gün daha 
da güçlendiğini 
söyleyen İHKİB 
Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, gelecek 
bir iki yıl içinde 
ihracatı 400 milyon 
dolarlardan 1 
milyar dolara 
taşıyacaklarını 
bildirdi.

Tasarım, trend ve tanıtıma odak-
lanan Türk hazır giyim sektörü, 
Moskova’da düzenlenen Collec-
tion Premiere Moscow  (CPM) 

Fuarı’nda büyük beğeni toplarken, gelecek 
birkaç yıl içinde Rusya’ya yapılan ihra-
catı zirveye taşımayı amaçlıyor. İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) patronajında fuara katılan 
firmalar tasarımda fark yaratan ürünleriyle 
dikkat çektiler. Fuar alanı içinde yeni oluş-
turulan “CPM Style” salonunda, Mehtap 
Elaidi, Gamze Saraçoğlu, Simay Bülbül’ün 
de aralarında bulunduğu 9 Türk tasarım-
cı ürünlerini sergiledi. Türk hazır giyim 
sektörünün önde gelen pazarları içinde üst 
sıralarda yer alan Rusya’daki fuara Mavi, 
Gizia, Bisse, Altınyıldız, AVVA, Sabri Özel 
gibi markaların da yer aldığı yaklaşık 100 
firma katıldı.

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, fuarla 
ilgili yaptığı değerlendirmede dünyanın 

en büyük 6. hazır giyim ihracatçısı olan 
Türkiye’nin 2013’te 195 ülkeye ürün 
sattığını söyledi. En çok ihracat gerçek-
leştirilen ülkeler sıralamasında Rusya 
Federasyonu’nun Almanya, İngiltere, İspan-
ya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin ardın-
dan 10. olduğuna dikkat çeken Tanrıverdi, 
“2013’de 380 milyon dolarlık hazır giyim 
ürünü ihraç ettiğimiz Rusya’ya 2013’te 
yüzde 8,5’luk artış ile 412 milyon dolar-
lık ürün sattık. Toplam 75 milyar dolarlık 
hazır giyim pazarına sahip olan Rusya her 
yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık hazır giyim 
ithalatı gerçekleştiriyor. Türk moda en-
düstrisi olarak çıtamızı çok daha yukarılara 
koymak zorundayız. Başlattığımız tasarım, 
trend ve tanıtım atağı ile mevcut ihracat 
rakamlarımızı çok daha yukarılara taşımayı 
hedefliyoruz. Rusya’ya yaptığımız ihracatta 
1 milyar dolarlık psikolojik sınırı aşmak 
düne göre bugün çok daha kolay. Hedefi-
miz 2015 sonunda artık 7 haneli rakamları 
konuşuyor olmak” dedi. 
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İHKİB, 
MOSKOVA’DA 
ÇITAYI 1 MİLYAR 
DOLARA ÇIKARDI





2013 yılının 4-7 
Ocak günlerinde, 
yani bugünlerde, 
dolar kuru 1,76-1,80 
TL civarlarında 
seyrediyordu. Bu 
yıl aynı günlerde 
bu rakam 2,27 
TL seviyelerine 
çıkmıştır. Aradaki 
fark yüzde 25-26’dır.

Kurlardaki artışın iki ana nede-
ni var: Bunlardan birincisi ve 
uzun süredir tartışma konusu 
olan FED’in parasal genişle-

me programından çıkma kararıdır. Diğer 
ise Türkiye’de son aylarda harareti artan 
yolsuzluk tartışmaları ve Hükümetin darbe 
olarak nitelendirdiği operasyonlara karşı 
aldığı sert önlemler. Piyasaları ısıtan, endi-
şeleri artıran bu iki olguyu gelin şimdi ayrı 
ayrı analiz edelim ve ardından MB’nin faiz 
kararına uzmanların bakışlarını okuyalım.

BİRİNCİ OLGU: FED’İN PARA 
POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMESİ

2008 yılında başlayan Mortagage krizi 
üzerine FED, bir program kapsamında 
piyasadan tahvil alarak, piyasalara dolar 
sürerek faiz oranlarını azaltmayı ve bu yolla 
ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçla-
yan bir politikayı devreye soktu. İlki 2008 
Aralık ayında, ikinci QE programına Kasım 
2010’da başlayan genişleme programıyla 

ABD para satıp tahvil aldı. Bu nedenler 
dünyaya ciddi miktarda dolar pompalandı. 
FED, Operation Twist programını sonlan-
dırmadan 2012 Eylül ayında ikinci parasal 
genişleme programını devreye soktu ve 
QE3 programında FED 40 milyar dolar 
değerinde ipotek teminatlı menkul kıymet-
ler alacağını ve piyasaya 85 milyar dolar 
likidite sağlayacağını duyurdu. Bunlara ek 
olarak FED, faiz oranlarını 2015’e kadar 
sıfır seviyelerinde tutulacağını, işsizlik 
rakamlarında iyileşmeler gerçekleşene ve 
ekonomi düzelene kadar QE3 programına 
devam edileceğini zaman sınırlamasının 
olmadığını açıklamıştır.

Günümüzde devam eden parasal genişleme 
programı ise QE4 olarak geçmektedir. Bu 
aynı zamanda süresiz olarak başlatılan QE3 
programının devamı olarak da görülmek-
tedir. FED, 2012 Aralık ayında Operation 
Twist programının sona erdiğini ancak 85 
milyar dolar değerinde uzun vadeli hazine 
tahvili ve ipotek teminatlı menkul kıymetler 
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PİYASADA 
TEDİRGİNLİK
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alacağını duyurmuştur. QE4 programının da 
işsizlik rakamlarının %6,5 seviyesine kadar 
gerilemesi ya da enflasyonun % 2,5 seviyesi-
ne yükselmesi durumunda sona erdirileceği 
belirtilmiştir. Bu parasal genişlemenin sonun-
da FED’in bilançosu 4 trilyon doları geçmişti. 
Görevini 31 Ocak’ta bırakan Ben Bernanke, 
2013 Mayıs ayında yaptığı açıklamada tahvil 
alımlarında azaltıma gideceklerinin sinyalle-
rini vermiş bu da piyasalarda doların ateşini 
yükseltmişti. Bernanke’nin yerine geçecek 
yeni FED Başkanı da bu kararı uygulayaca-
ğının sinyallerini verince para piyasalarında 
doların yükselmesi kaçınılmaz halde geldi. 
ABD artık dolarlarını geri çağıracak ve 
parasal genişlemeden adım adım uzaklaşacak. 
Bu piyasada dolar bulmayı zorlaştıracak dola-
yısıyla dolarda değer artışını kaçınılmaz hale 
getirecek. Bu süreci yaşayarak göreceğiz. 
Şimdi gelelim ikinci olguya.

İKİNCİ OLGU:  17 ARALIK 
OPERASYONU VE POLİTİK 
İSTİKRARSIZLIK

Gezi olayları ve AKP Hükümetinin itibarını 
zayıflatan 17 Aralık operasyonu, iç piyasada 
dövizin ateşi daha da yükseltti. Yaşanan 
bu gelişmeler neticesinde Mayıs 2013’ten 
bu yana Türk Lirası dolar karşısında yüzde 
28,9, euro karşısında yüzde 35, İngiliz 
sterlini karşında yüzde 38 değer kaybetti. 
Dövizdeki gelişmeleri yorumlayan Ekono-
mi Profesörü Erdinç Tokgöz, TL’deki son 
dönem erimeyi fiili devalüasyon olarak 
nitelendirdi. Türkiye’nin toplam dış borcu-
nun 375 milyar dolar olduğuna dikkat çeken 
bir diğer ekonomi yazarı Mustafa Sönmez 
ise, bu borcun 165 milyar dolarının bir yıl 
içinde ödeneceğini bunun ise bütçe üzerinde 
ciddi bir yük yaratacağını söyledi. Politik 
istikrarsızlığa yol açan her tavrın, ülkeye 
zarar vereceğinin altını çizen Sönmez, bir 
an önce politikada sükûnet ortamına ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Bu tartışmaların olduğu 
bir ortamda gidişatı iyi görmeyen Merkez 
Bankası faiz silahını devreye sokmaktan 
başka çare kalmadığını görerek harekete 
geçti ama enflasyonunu artışını durdurmak 
piyasayadaki dalgalanmaları rayına sokmak.

MB, FAİZ 29 OCAK’TA FAİZ 
SİLAHINI ÇEKTİ

Merkez Bankası’nın 28 Ocak’ı 29 Ocak’a 
bağlayan gece olağanüstü Para Politikası 
Kurulu (PPK) topladı ve kilitlenen piyasala-
rı rahatlatmak amacıyla faiz artırımına gitti. 
Radikal karar sonrasında Dolar 2.25 TL’den 
2.18 TL’ye kadar geriledi. 

Yüksek Faizin etkileri ne olacak?

İTHİB Başkanı Gülle:  “Bedeli reel 
sektör ödeyecek”

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
Merkez Bankası’nın faiz artırmasının reel 
sektörü olumsuz etkileyeceğini söyledi. Gülle, 
yüksek faizin ve döviz kurlarındaki oynaklığın 
bedelini reel sektörün ödediğini belirterek, “ 
Merkez Bankası başkanlarının, uzun süre baskı 
altında tuttuğu TL’ye, en ufak kırılganlıkta 
kontrolsüz şekilde aşırı değer kazandırma 
politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Her sene 
enflasyon oranında kur artışı yaşatması gereki-
yor ki, kurlarda büyük ölçüde oynama olmasın, 
TL’nin imajı zedelenmesin ve büyüme hedefleri 
değişmesin” ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi: “Yüksek faiz KOBİ’leri 
olumsuz etkileyecek”

Merkez Bankası’nın gece yarısı kararlarını 
değerlendiren İHKİB Başkanı Hikmet Tan-
rıverdi, “faizi 10-12 bandına çıkarılması 
KOBİ’lerin kullandığı faizin 20’nin üzerinde 
çıkması anlamına gelir bu da KOBİ’ler üzerin-
de olumsuz etki yapar,” dedi.

Bir yandan yüksek faiz, öte yandan yüksek 
kur reel sektörü ciddi sıkıntıya sokacak, diyen 
Tanrıverdi, “Merkez Bankası kendini büyük 
oyuncuların eline bıraktı. Bundan sonra maa-
lesef büyük oyuncular ne isterse onu yapmak 
zorunda olacak. 

Bu sene zor geçecek. Öte yandan Merkez Bankası 1 hafta önce yani 21 Ocak’ta yaptığı 
toplantıda müdahalede bulunsaydı Türkiye ekonomisinin ödediği fatura bu kadar ağır 
olmazdı. Faiz oranları beklentilerin çok üzerinde yükseldi. Merkez Bankası’nın Faiz 
maliyeti ciddi oranda artacak olan üretici KOBİ’leri zor günler bekliyor. Biliyoruz ki 
ekonomi yönetimi sadece Merkez Bankası’ndan ibaret değil. Bu nedenle hükümetten 
sağduyuyla hareket edip, özellikle üretici firmaları koruyacak kararları almasını bekliyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

Kurdaki artışın etkiler

İhracat olumlu etkilenecektir. Dış pazarlarda fiyat rekabetinde avantaj elde etmemiz 
mümkün olmaktadır. Bu açıdan başta ihracatçı konfeksiyoncular olmak üzere ihracat 
yapan tüm sektörler rekabet gücü kazanacaklardır.

İthalat olumsuz etkilenecektir. İthal ara maddeler Dolar ve Euro ile alındığı için paha-
lı hale geleceğinden pamuk başta olmak üzere iplik, kumaş ve aksesuar gibi dışardan 
aldığımız ara mallar pahalı hale gelecektir. İthalat pahalı hale geldiği için yerli üretici-
lerin ürünleri daha cazip hale gelecektir. Bu durumda Uzakdoğu’dan ithal edilen birçok 
ürünün ithalatında azalma olacak, yerli mallara olan ilgi artacaktır.



Değerli ÖRSAD okuyucuları, makale-
min başında bir konuya açıklık getirmek 
istiyorum. Biliyorsunuz dergimiz 2 ayda bir 
yayımlanıyor ve baskı hazırlığı için bizde 
yazılarımızı 15-20 gün önceden Derneğimiz 
Genel Sekreterliğine yolluyoruz. Bu demek 
oluyor ki, yazının yazılması ile yazının sizin 
önünüze gelmesi arasın da yaklaşık 2-2.5 
ay gibi bir süre geçiyor. Yine hepimizin ma-
lumu sektörümüzde bu süre zarfı içerisinde 
çok sular akıyor. O gün güncel olan şey bu 
gün olmuyor. 

Şimdi gelelim bu açıklamayı neden yap-
tığıma. Yazılarımı takip eden okuyucula-
rımız bilirler, küresel piyasaları anlamak 
adına bazı makalelerim de Dünya da tekstil 
sektörünün güçlü olduğu ülkelerdeki iplik 
fiyatlarından bahsederim. Geçen ay yazdı-
ğım makale Aralık 2013 ilk yarısına denk 
gelmişti. Tahmin edersiniz ki, 17 Aralık 
öncesine. Malum operasyondan sonra Türk 
Lirası karşısında hızla aran USD e EURO 
hammaddemiz olan iplik fiyatlarını da iç 
Pazar da aniden yukarı doğru çekti. 10-15 
gün içersin de NE 30/1 penye iplik fiyatı 
1 – 1.5 TL/KG arttı. Tabi benim yazdığım 
fiyatlar sizler makaleyi okuduğunuz sırada 
çok ucuz kaldı. Yazılarımı dikkatli takip 
eden okuyucularım beni arayıp bu fiyatlara 
iplik var mı diye sormaya başladılar. İşte bu 
sebeple, yazıma bu açıklama ile başlamak 
istedim. Maalesef öyle bir coğrafya da yaşı-
yoruz ki oynadığımız oyunun kuralları her 
gün değişiyor. Bize de, oyun devam ederken 
değişen bu kurallara ayak uydurmak kalıyor. 
Ülkemizde yaşanan son siyasi kriz sonrasın-
da bir gerçeğe daha tanıklık ettik. Ülkemiz 
o kadar büyük ve etkili bir tekstil ülkesi ki, 
bizde ki ani fiyat artışı ya da azalması tüm 
küresel tekstil sektörünü direkt etkiliyor. 

Değerli ÖRSAD üyeleri, sektörümüzde 
genel olarak işlerin iyi olduğunu söylersem 
sanırım birçoğunuz bana katılacaktır. İşim 
gereği gün içerisinde birçok örme sanayicisi 

ile görüşme imkânım oluyor. İzlenimim, 
ulusal ve uluslararası pazarlarda işlerin 
yolunda olduğu yönünde. Tabi ki her şey 
güllük gülistanlık değil. Örneğin yurt içi ve 
yurt dışı piyasalara da tahsilat sorunu şu an 
göze batan en önemli sorunlardan bir tanesi. 
Yeni çıkan çek yasası, iç pazarda kötü 
niyetli alıcıları çok rahatlattı. Karşılıksız 
çıkan çek miktarlarının bu yasa sonrasında 
ne kadar arttığının araştırılması gerektiğini 
düşünüyorum. Mevcut çek kanunu ile iyi 
niyetli üreticilerin, oldukça zor durumlara 
düştüğü kanısındayım. Bunun yanı sıra dış 
pazarlardaki aşırı rekabet, birçok ihracatçı-
mızı açığa kumaş ya da hazır giyim ürünü 
yollamasına neden oluyor. 

Tabi dış pazarlarda da kötü niyetli alıcılar 
bulunmakta. Birkaç ihracat bedelini ödeyip, 
güven sağlayıp, büyük bir alım sonrasında 
sudan bahaneler ile fiyat kırmak isteyen ya 
da hiç ödeme yapmak istemeyen alıcıları 
duyuyor ve biliyoruz. Tavsiyem akreditif 
ya da ön peşinat almadan dış pazarlara 
yükleme yapılmaması yönünde. Hindistan 
hükümeti bu durumu yasa ile sabitlemiş. 
Ön ödeme dekontu olmadan ya da akreditif 
swifti olmadan 1 KG ürün ihracına müsaade 
etmiyor. Yaslar ile bu konuyu sabitlemiş. 
Böylece, üretici açığa mal satamayacağını, 
alıcıda açığa mal almayacağını bildiği için 
kurallara uymak zorunda kalıyor. Buna 
benzer bir düzenlemenin en kısa sürede 

ülkemizde de uygulamaya konması bence 
sektörümüzü çok rahatlatır. Şimdi ki düzene 
alışmış dış pazar alıcısına bu durum ilk baş-
ta çok zor gelebilir ancak zamanla alışacak-
lardır. Ayrıca bu sistemin çok kolay uygula-
nacağını düşünmekteyim. İhracat yapar iken 
Ticaret ya da Sanayi odaları İhracatçımıza 
Menşei Şahadetnamesi ya da EURO 1 ver-
meden önce Peşinat dekontu ya da akreditif 
swifti isteyecekler, ibraz eden ihracatçıya 
istenilen belgeleri verecekler. İbraz edeme-
yene vermeyecek. Sistem bence bu kadar 
basit ve uygulamaya konabilir. Dediğim gibi 
bu yöntem ilk başta hem ihracatçıya hem de 
ithalatçıya zor gelebilir, ancak sonuçlarının 
sektörümüze olumlu olacağını düşünüyo-
rum. 15 Şubat 2014 Cumartesi tarihinde 
derneğimiz İstanbul-Merter Green Park 
Otelde 2. İstişare toplantısını gerçekleştirdi. 
Kahvaltılı organizasyona bende “Türkiye 
Örme Sanayisine Global Bakış”  başlıklı bir 
konuşma ile katıldım. Toplantı sonrasında 
aldığım tepkiler beni çok sevindirdi. 

Biz sektör temsilcilerini bir araya getiren 
sorunlarımızı ve başarılarımızı paylaştığımız 
bu tip toplantıların daha sık yapılması kanaa-
tindeyim. Bu tip organizasyonlar birbirimizi 
daha yakında tanıma fırsatı veriyor.  Bizlere 
bu imkânı sağlayan başta dernek başkanı Sn. 
Fikri Kurt’a ve nezdinde tüm ÖRSAD yöne-
tim kuruluna teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı 
ve bol kazançlı bir iki ay dilerim. 
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İşçi özlük dosyası, işçinin işe girmesiyle 
birlikte işverence düzenlenir. Bu dosyada 
işçinin şahsi bilgilerini ve işi sırasındaki 
bilgi ve belgelerin tanzimiyle oluşur. İş 
kanunun 75.maddesinde işçi özlük dosyası 
başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir.
“MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi 
için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu 
dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, 
bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca 
düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge 
ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği 
zaman yetkili memur ve mercilere göster-
mek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri 
dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak 
kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı 
çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla 
yükümlüdür.”

Özlük dosyası çalışma yaşamının düzene 
ve intizama girmesi yönüyle önemli bir 
düzenlemedir. İlk olarak işçi ile ilgili kayıt-
ların tutulması işletmenin kurumsallaşması, 
kurumsal bir hafıza üretmesi anlamında 
önemli bir arşiv faaliyetidir.

İkinci olarak, işyerlerinin denetimi açısın-
dan özlük dosyaları gerek iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili gerekse de sosyal sigortalar 
yükümlülükleri ile ilgili temel bir referans 
kaynağıdır. Düzenli özlük dosyası tutan bir 
işyerinin denetimleri kolay geçecektir.

Ayrıca işçinin veya işverenin dava açması 
halinde mahkemeye sunulacak düzenli 
bir özlük dosyası da mahkeme nezdinde 
olumlu bir intiba bırakacaktır. Kanuna ve 
usulüne uygun evraklar ile davayı kazanma 
olasılığı daha yüksek olacaktır.

Son olarak da işçi dosyaları işçilerin kişisel 
kayıtlarının usulünce saklanması, iş yaşa-
mında bonservis ve referans sisteminin sağ-
lıklı işlemesi için önemli bir düzenlemedir.

Özlük dosyasının önemi özellikle iş kazası 
gibi hallerde de ortaya çıkmaktadır.
Özlük dosyasında bulunması gereken 
evrakları siz işverenlerin dikkatine sunuyo-
rum.

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA 
BULUNMASI GEREKEN 
BELGELER

Vesikalık Fotoğraf
Sağlık Raporu
İkametgah İlmühaberi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Vatandaşlık 
numarasını gösterir)
Adli Sicil Kaydı
Diploma Fotokopisi
Sigorta Kartı Fotokopisi (Önlü arkalı)
Kan Grubu Kartı
İş başvuru formu
Eğitim belgeleri ve sertifikaları
İhtisas gerektiren işlere ait sertifika foto-
kopisi (ustalık belgesi, bilgisayar program 
sertifika vb.)
Hizmet akdi.
Özel İndirim Dilekçesi
Deneme süresi Değerlendirme Formu
Evli Personelin evlilik cüzdanı fotokopisi 
(Eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı 
fotokopileri)
Askerlik yapan personelin terhis belgesi 
fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili 
belgeler
Varsa daha önceki işyerinden alınan bonser-
vis ve çalışma belgesi
Özürlü işçi ise sakatlık raporu aslı veya 
fotokopisi
Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için 
ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağı-
na dair  yazı.

Özürlü işçi, eski hükümlü veya terör mağ-
duru ise  T. İş Kurumuna müracaat kayıt 
evrakı, SSK işe giriş bildirgesi, SSK işten 
çıkış bildirgesi
Kullanılan yıllık izin pusulaları
İhtarnameler ve disiplin kurulu kararları

İş sağlığı ve güvenliği malzemeleri teslim 
tutanağı ve kullanma taahhütnamesi
İş akdinin feshi halinden ibraname ve taz-
minat hesaplama formları
İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı 
yazıları
Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı 
yazı
İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen 
eğitim ve uyarılara ilişkin yazılar,
İşçi tarafından hastalık veya kaza sonucu 
alınan rapor aslı veya sureti,
İşçiye kullandırılan ücretli-ücretsiz izinlere 
ait dilekçeler ve/ya izin kartları,
İşin niteliğinden kaynaklanan diğer evrak-
lar, ağır ve tehlikeli işlerde bu işi yapan 
işçilerin ad ve soyadları, t.c. numaraları, 
doğum tarihi ve doğum yerini gösterir işçi 
listesi.

Bu açıklamalar ile sözlerime son verme-
den önce özlük dosyası düzenlenmemesi 
halindeki cezai sorumluluğu da hatırlatmak 
istiyorum.

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 
işçi özlük dosyalarını düzenlenmediğinin 
tespiti halinde ise düzenlenmeyen her bir 
personel özlük dosyası için bin 343,00 TL 
idari para cezası ile karşılaşılabilecektir. 
Bu açıklamalar ile sözlerime son veriyor, 
iyigünler diliyorum.
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İşçi Hakları
Kıdem Tazminatı

İşçinin hakları konusunda yazımıza işçinin 
kıdem tazminatı hakkı ile devam ediyoruz. 
İşçinin işten çıkarken alması gereken en 
önemli hakkı kıdem tazminatı hakkıdır. 

Türkiye’de en çok suiistimal edilen ve 
işverenlere kötüniyetli olduğunu düşün-
düğü işçiye karşı ödenmesi en zor gelen 
tazminattır. Kıdem tazminatı, kanunen sayılı 
hallerde iş sözleşmesinin sona ermesi es-
nasında işveren tarafından çalıştığı hizmet 
süresi esas alınarak brüt ücreti üzerinden 
işçiye ödenmesi gereken bir bedeldir. 

Bu kıdem tazminatı tanımına göre hukuken 
olması gereken unsurları şöyle sayabiliriz.

a) Kanun kapsamında işyeri ve işçinin varlığı

b) İş sözleşmenin kanunda yazılı haklı ne-
denlerle feshedilmesi

c) Belirli bir hizmet süresi (en az 1 yıl)

d) iş akdini sona ermesi sebebiyle işçinin 
gider kaybının telafi edilmesi

e) İşçinin yaptığı hizmet sebebiyle ödüllen-
dirilmesi

Kıdem tazminatı, işverenler tarafından 
ödemekle yükümlü oldukları bir kanuni 
tazminattır. Bu konuda faydalı olacağını 
düşünerek bir Yargıtay kararı ile yazımıza 
devam edeceğiz.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2009/22355 e. 
2011/34265 k. 3.10.2011 tarihli kararında;

Davacı vekili, davacının davalıya ait özel 
öğretim kurumunda 1.9.2004 tarihinde bir 
yıllık sözleşme ile sınıf öğretmeni olarak 
çalıştığını, 2005 yılında yenilendiğini ve 
belirsiz süreli hale geldiğini, iş sözleşmesinin 
31.8.2006 tarihinde feshedildiğini belirterek 
kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen 
ücretinin davalı işverenden tahsilini talep 
etmiştir.

Davalı vekili, davalı ile davacı arasında 
15.9.2004 tarihinde akdedilen sözleşme ile 
belirli süreli iş ilişkisi kurulduğunu, 2004-
2005 öğretim dönemi için akdedilen iş 
sözleşmesinin 30.6.2005 tarihinde sona 
erdiğini ve iş sözleşmesinin 1.8.2005 
tarihinde yenilendiğini, bu sözleşmenin 
31.8.2006 tarihinde sona erecek olması 
sebebiyle  1.8.2006 tarihinde sözleşmenin 
yenilenmeyeceğinin davacı yana bildirildi-
ğini, maaş ödemesi ve bu bildirimin tebliği 
için davacının defalarca çağrılmasına rağ-
men bu çağrıları dikkate almadığı, davacı 
yanının çektiği ihtarnameye verilen cevapta 
kıdem ve ihbar tazminatının haksız olduğu 
için kabul edilemeyeceğinin ve maaş ala-
cağının okul muhasebesinden alınacağının 
bildirildiği, davacının maaşını muhasebeden 
almaktan imtina ederek dava açma yoluna 
gittiği, iş sözleşmesinde ücretin nereye 
ödeneceği hususunda belirleme bulun-
madığını, davalının okul muhasebesinden 
maaşının alınabileceğinin bildirilmesinde bir 
usulsüzlük bulunmadığını, davalının 625 
sayılı yasa kapsamında faaliyet gösterdiğini, 

belirli süreli iş akdi ile çalışan davacının iş 
güvencesi hükümlerinden yararlanamaya-
cağını ve dolayısıyla kıdem tazminatına ve 
ihbar tazminatına hak kazanamayacağını, 
davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, 
davacının davalıya ait ilk öğretim okulunda 
sınıf öğretmeni olarak belirli süreli iş sözleş-
mesi ele çalıştığı, taraflar arasındaki söz-
leşmeler 625 sayılı yasa uyarınca birer yıllık 
süre ile yapıldığından ikinci kez yenilenmesi 
halinde belirsiz süre hale dönüşmediği, bu 
nedenle davacının kıdem ve ihbar tazmi-
natına hak kazanamayacağı ancak dosya 
içerisindeki maaş bordrolarından davacının 
net aylık ücretinin 750-YTl olduğu ve davalı 
tarafın davacının ücret alacağının kabul et-
tiği gerekçesi ile ücret alacağının kabulüne, 
kıdem ve ihbar tazminat isteklerinin reddine 
karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından davacının 
4857 sayılı iş kanununa tabi olduğu, kararın 
eksik incelemeye dayandığı, kıdem ve ihbar 
tazminatının reddinin hatalı olduğu gerekçe-
si ile temyiz edilmiştir.

1-4857 sayılı iş kanunun 17.maddesinde 
düzenlenen ihbar öneleri belirsiz süreli iş 
sözleşmeleri için öngörüldüğünden ve 
davacı dava konusu edilen dönemde 625 
sayılı yasa kapsamında belirli süreli iş söz-
leşmesi ile çalıştığından, mahkemece belirli 
süreli iş sözleşmesi nitelendirmesi ile ihbar 
tazminatının reddine karar verilmesi isabet-
lidir. Bu nedenle davacının ihbar tazminatı 
yönelik temyiz istemi yerinde değildir.

Av. MUSTAFA 
YÖRÜK

MAKALE
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Çin Fiyatlar Dengede,  
NY Vadeli ve A Endeks Yükseliyor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son Fiyat Verileri 

cents/lb 
En Son Değer En Son Ay Son 12 Ay 

(Şubat 10) (Ocak) (Şubat 13- Ocak 4)
NY Nearby 87.4 85.0 83.9 
A Index 94.2 91.0 90.9 
CC Index 145.9 146.1 143.6 
Hindistan Spot 87.6 86.5 88.3 
Pakistan Spot1 79.8 81.1 79.1 
Ek fiyat tablolarna buradan ulaşabilirsiniz 

 
Dünya Pamuk Bilançosu 

Milyon metrik ton 2013/14 
 2012/13 Ocak Şubat 
Başlangç Stoku 16.0 19.4 19.4 
Üretim 26.8 25.7 25.4 
Tüketim 23.2 23.8 23.8 
Kapanş Stoku 19.4 21.3 21.0 
Stoku/Kullanim 83.8% 89.1% 88.1% 
 

Çin Pamuk Bilançosu 
Milyon metrik ton 2013/14 
  2012/13 Ocak Şubat 
Başlangç Stoku 6.8 11.0 11.0 
Üretim 7.6 7.2 7.0 
İthalat 4.4 2.4 2.4 
Tüketim 7.8 7.8 7.8 
Kapanş Stoku 11.0 12.7 12.5 
Stoku/Kullanim 139.9% 162.0% 159.2% 
 

Çin-Hariç-Dünya Bilançosu 
Milyon metrik ton 2013/14 
 2012/13 Ocak Şubat 
Başlangç Stoku 9.2 8.4 8.4 
Üretim 19.2 18.5 18.4 
İthalat 5.6 6.0 6.0 
Tüketim 15.3 16.0 16.0 
İhracat 10.2 8.4 8.4 
Kapanş Stoku 8.4 8.6 8.5 
Stoku/Kullanim 33.2% 35.1% 35.0% 

Ek bilançolara buradan ulaşabilirsiniz 
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SON FİYAT HAREKETLERİ 

Geçen ay Çin dşnda fiyatlar yükselerek New York vadeli işlemler (Mart 
kontrat) ve A Endeksi son beş aydaki en yüksek seviyelerine ulaşt.    
 New York Mart kontratlar fiyatlar Ocak aynda 85 cent/lb 

üstüne trmand. Zaman zaman işlemler dalgal seyrederek 27 
Ocak’ta iki cent/lb’den daha fazla düştü. Daha yakn zamandaki 
işlemlerde fiyatlar toparlanarak 86 cent/lb yaknnda kald. 
 

 2014/15 hasat yln yanstan New York Aralk kontrat, Mart 
kontratnn 10 cent/lb altndaki seviyelere tutundu. 
 

 A Endeksi Ocak ay başndaki 89 cent/lb cvarndan ay sonuna 
doğru 94 cent/lb yaknlarndaki değerlere yükseldi. Güncel 
fiyatlar 91 ve 94 cent/lb aralğnda değişmekte. 
 

 Yeni Yl tatilinden sonra, CC Endeksi işlemlere son birkaç aydr 
kaldğ seiyelerden (146 cent/lb veya 19.440 RMB/ton) devam 
etti. 
 

 Hindistan’n Shankar-6 tipi spot fiyatlar Ocak aynn ilk yarsna 
kadar yükseldikten sonra uluslararas birimlerde 88 cent/lb 
cvarnda yatay seyretmeye devam etti. Yerel birimlerle, fiyatlar 
artmaya devam ederek 42.000 INR/candy’den 44.700 
INR/candy’ye ulaşt. 
 

 Aralk aynn sonlarnda yükseldikten sonra Pakistan spot fiyatlar 
81 cent/lb (.950 PRK/maund) seviyelerinde yatay seyrine devam 
ediyor. 

ARZ, TALEP, ve TİCARET    

Bu ayn ABD Tarm Bakanlğ raporunda yaplan en büyük 
değişiklik 1,1 milyon balyalk dünya üretim tahmini düşüşü (117,8 
milyondan 116,7 milyona) oldu. Küresel hasat tahminindeki düşüşün 
başlca sebebi Çin (-1,0 milyon balya ile 33,0 milyondan 32,0 milyona), 
Avustralya (-400.000 balya ile 4,5 milyondan 4,1 milyona) ve Pakistan (-
200.000 balya ile 9,7 milyondan 9,5 milyona) beklentilerinde yaplan 
düşüşler olurken bunlar sadece ksmen Arjantin (+175.000 balya ile 1,1 
milyondan 1,3 milyona) ve Yunanistan (+150.000 balya ile 1,2 milyondan 
1,3 milyona) tahminlerine yaplan artşlar tarafndan karşlanabildi. 

Global tüketim rakam temelde değişmeden kalrken, ülke baznda 
Uganda işletme kullanmna yaplan 15.000 balyalk tek değişiklikle  
sadece 15.000 balya azald (109,5 milyon balyaya). 

Ticaret rakamlarna birkaç değişiklik yapld. Avustralya (4,0 
milyondan 3,9 milyona) ve Brezilya (2,5 milyondan 2,4 milyona) ihracat 
rakamlar, herbiri 100.000’er balya azaltlrken Yunanistan tahmini 
100.000 balya artrld (1,1 milyondan 1,2 milyona). 

FIYATLARA BAKIŞ 

New York Mart ve Aralk kontratlar arasndaki fiyat fark 2013/14 ve 
2014/15 hasat yllar arz ve talep öngörülerindeki farkllklarla 
açklanabilir. Güncel pazarda ihraç edilebilir arzn daralmasna dair 
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Dünya Pamuk Üretimi 
Milyon metrik ton 2013/14 
  2012/13 Ocak Şubat 
Çin 7.6 7.2 7.0 
Hindistan 6.2 6.3 6.3 
Birleşmiş Devletler 3.8 2.9 2.9 
Pakistan 2.0 2.1 2.1 
Brezilya 1.3 1.6 1.6 
Diğerleri 5.9 5.6 5.6 
Dünya 26.8 25.7 25.4 
 

Dünya Pamuk Tüketimi 
Milyon metrik ton 2013/14 
  2012/13 Ocak Şubat 
Çin 7.8 7.8 7.8 
Hindistan 4.7 5.0 5.0 
Pakistan 2.4 2.5 2.5 
Türkiye 1.3 1.3 1.3 
Brezilya 0.9 0.9 0.9 
Diğerleri 6.0 6.2 6.2 
Dünya 23.2 23.8 23.8 
 

Dünya Pamuk İhracatlar 
Milyon metrik ton 2013/14 
  2012/13 Ocak Şubat 
Birleşmiş Devletler 2.8 2.3 2.3 
Hindistan 1.7 1.6 1.6 
Avustralya 1.3 0.9 0.8 
Uzbekistan 0.7 0.6 0.6 
Brezilya 0.9 0.5 0.5 
Diğerleri 2.7 2.4 2.5 
Dünya 10.2 8.4 8.4 
 

Dünya Pamuk İthalatlar 
Milyon metrik ton 2013/14 
  2012/13 Ocak Şubat 
Çin 4.4 2.4 2.4 
Türkiye 0.8 0.9 0.9 
Bangladeş 0.8 0.8 0.8 
Vietnam 0.5 0.6 0.6 
Endonezya 0.6 0.6 0.6 
Diğerleri 2.9 3.1 3.1 
Dünya 10.0 8.4 8.4 
 

Dünya Kapanş Stoklar 
Milyon metrik ton 2013/14 
  2012/13 Ocak Şubat 
Çin 11.0 12.7 12.5 
Hindistan 2.4 2.3 2.3 
Brezilya 1.3 1.5 1.5 
Birleşmiş Devletler 0.8 0.7 0.7 
Pakistan 0.6 0.7 0.6 
Diğerleri 3.3 3.5 3.4 
Dünya 19.4 21.3 21.0 
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz 
 

raporlar mevcut. ABD Tarm Bakanlğ tarafndan yaynlanan ihracat 
satşlar verileri toplam ABD taahhüdünün (2013/14 teslimat için 
imzalanan ancak sevk edilmeyen kontratlar art halihazrda sevkedilmiş 
olan hacim) bir yl öncesine göre %13 daha düşük olduğunu (2013/14’te 
9,2 milyon balya, 2012/13’te 10,6 milyon balya) belirtiyor. ABD 
mahsulünün %26 daha az olmas beklenirken (2013/14’te 13,1 milyon 
balya, 2012/13’te 17,3 milyon balya) hasattaki düşüş ihracat satşlarndaki 
düşüşten daha büyük miktarda. Bunlara bağl olarak, ABD kapanş 
stoklarnn düşmesi bekleniyor; ABD Tarm Bakanlğ %23’lük ir düşüş 
beklemekte (2013/14’te 3,0 milyon balya, 2012/13’te 3,9 milyon balya). 
ABD’nin dünyadaki en büyük ihracatçs olmas ve son haftalardaki güçlü 
ihracat satşlarnn kapanş stoklarn ABD Tarm Bakanlğ tahmininin 
altna çekebileceği ihtimali dolays ile küresel pamuk fiyatlarnda yukar 
yönlü bask görüldü. 

İhracat satşlarnn nereye yapldğ dikkate değer. Hasat ylndan 
günümüze ABD taahhütleri Güneydoğu Asya için %40, Türkiye için %24 
ve Latin Amerika için olanlar da %9 daha fazla. ABD ihracatnn 
geleneksel olarak %40’n oluşturan Çin satşlar %50 azalmş durumda. 
Çin’e olan satşlarn düşük hz hükümet tarafndan snrl miktarda kotann 
serbest braklmas ile ilgili olabilir. İhracat edilebilir arzn Çin’in agresif 
almlar yapmamasna rağmen dar olmas, işletmelere ihtimal dahilinde 
açlabilecak kotann miktar 2014/15 mahsulü piyasaya çkana kadar ABD 
arzn ve buna bağl olarak da dünya fiyat yönünü etkileyebilir. 

Mart vadeli kontratlarla kyasla New York Aralk kontraltarndaki 10 
cent/lb’lik fark gelecek hasat ylnda ihraç edilebilir arzn artacağna dair 
beklentileri yanstmakta. Ulusal Pamuk Konseyi yakn zamanda 2014/15 
ABD pamuk ekim alannda %8’lik artş tahmininde bulundu 2013/14’deki 
10,4 milyon acre’ye karşlk 11,3 milyon acre). Son üç yldr kuraklk 
çeken Teksas’ta toprak neminin artmas, ekim alan artşnn üretime 
etkisine katkda bulunarak dünya pazarna daha da büyük miktarda pamuk 
arzna sebep olabilir. 

Çin ithalat talebi, 2014/15 için önemli bir belirsizlik kaynağ olarak 
kalabilir, ancak diğer yandan da Çin pamuk politikas reformlarna dair 
herhangi bir açklama hükümetin ticaret ile ilgili niyetlerine şk 
tutabilir.Çin’li yetkililer tarafndan daha önce yaplan ve rezervlerdeki 
birikmenin sürdürülebilir olmadğn belirten yorumlar, önümüzdeki 
yllarda daha düşük Çin ihracatlar önermekte. Daha düşük Çin talebinin, 
Çin dşnda stoklarn artş ile bir araya gelmesi 2014/15 ve sonrasnda 
düşük fiyatlara yol açabilir. 

Hernekadar arz ve talep rakamlar dünya fiyat görünümü ile bağlantl 
olsa da, önümüzdeki aylarda pamuk pazar ile ilgili en önemli bilgi 
muhtemelen Çin hükümteinin pamuk politikas reformlar detaylandran 
bir açklama olacaktr. Gelecek hasat yllarnda Çin ithalat talebine dair her 
detayn fiyat hareketini ağr bir şekilde etkilemesi beklenebilir. Düşük 
seviyelerde Çin ithalatlar, ihracatç ülkelerde daha yüksek stoklar ve 
dünya genelinde fiyatlara aşağ yönlü bask belirtmelidir. 
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ÖZET: Çalışmada filament iplikte punta sayısının bu ipliklerden örülmüş kumaşların eğilme dayanımları üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 283 dtex lineer yoğunluğa sahip 68 filament sayılı kısmi çekimli polyester 
filamentler farklı basınç ve hızlarda puntalanarak 5 farklı punta sayısında iplikler üretilmiştir. Elde edilen iplikler-
den, numune yuvarlak örme makinesinde süprem kumaşlar üretilmiş ve kumaşların eğilme dayanımları (yumuşak-
lık-sertlik) ASTM dairesel eğilme test metoduna göre dijital pnömatik yumuşaklık test cihazı ile tespit edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar istatistiksel analiz edilmiş ve punta sayısındaki değişimin örme kumaşların sertlik derecesi 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Punta, sertlik, eğilme dayanımı, örme kumaş.

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NUMBER OF NIPS ON                          
KNITTED FABRIC’S BENDING RIGIDITY 

ABSTRACT: In this study, it is aimed to investigate the effects of filament yarn’s number of nips on bending rigid-
ity of knitted fabric which is made of that yarn. For this purpose, polyester POY (Partially Oriented Yarn) filaments 
with 283 dtex linear density and 68 filaments in cross section were used as raw material. POY bobbins were inter-
mingled at different speed and pressure levels thus yarns having five different numbers of nips were produced. Sin-
gle jersey knitted fabrics were produced using these yarns on the circular knitting sample machine. According to 
ASTM circular bending test method, bending rigidity of knitted fabrics was determined by using the digital pneu-
matic stiffness tester. The effects of the change in the number of nips on the bending rigidity of knitted fabrics were 
examined and the test results were analyzed statistically. 

Keywords: Nips, stiffness, bending rigidity, knitted fabric. 

* Sorumlu Yazar/Corresponding Author: pduru@cu.edu.tr 
DOI: 10.7216/130075992013209101, www.tekstilvemuhendis.org.tr 
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Tekstil ve Mühendis 

1. GİRİŞ 

Bir kumaşın sertliği eğilmeye karşı olan direnci olarak 
tanımlanır. Kumaşın sertliğini etkileyen yapısal nitelik-
ler öncelikle kütlesi, liflerin doğası, lif inceliği ve doku-
nun sıklığı ve yoğunluğudur. Ayrıca kumaşın gördüğü
terbiye işlemleri de kumaş eğilme direnci üzerinde etki-
lidir [1]. Mekanik kumaş özelliklerinden biri olan sertlik 
derecesi kullanım konforu üzerinde etkili önemli para-
metrelerden biridir. Giyim malzemesi olarak kullanıla-
cak kumaşlarda estetik görünüm ve tutum en önemli 
gereksinimlerden biridir. Kumaş sertliği kumaş tutumu-
nu değerlendirmede kullanılan önemli bir mekanik özel-
liktir. Geleneksel olarak, eğilme rijiditesi ile ölçülen 
kumaşların eğilme dayanımı kumaş sertliği hakkında
nicel bir ölçü olarak kullanılır [2]. 

Tekstil endüstrisinde tekstüre teknolojisi büyük bir 
öneme sahiptir. Filamentlere hacimli yapı, iyi bir örtücü-
lük, tuşe, ısı yalıtımı gibi özellikleri kazandırabilmek 
amacıyla tekstüre tekniklerinden faydalanılır. Mekanik 
tekstüre tekniklerinden olan puntalama işlemi; daha 
önce termomekanik tekstüre yöntemleri ile tekstüre 
olmuş veya olmamış filament ipliğe basınçlı hava ile 
karmaşıklık vererek filamentlerin birbirlerine tutunmala-
rını sağlar. Tekstil endüstrisinde hızla artan ekonomik 
kısıtlar, konvansiyonel tekniklere alternatif daha ucuz 
yöntemlerin ortaya çıkmasını gerektirmiştir. Puntalama 
işlemi ise tekstüre, çekim ya da filament üretiminde, 
haşıllama ve bükümde olduğu gibi filament ipliğe bir 
bütünlük veren alternatif bir sistem olarak türemiştir. 
Bunun yanında, tekstüre ve çekilmiş iplikler için yeni 
bir birleştirme prosesi oluşturulmuştur. Sahip olduğu
problemleri giderme çabasında olan puntalama teknolo-
jisi, tekstil endüstrisinin geleceğinde daha da etkin ola-
cağa benzemektedir [3].  

Yapılan literatür taramasında, puntalama işlemi ve ku-
maş eğilme direnci konularındaki çalışmalar aşağıda
özetlenmiştir. 

Ajeli ve arkadaşları, atkı örme kumaşların eğilme daya-
nımını örgü yapısı, yoğunluğu ve iplik eğilme özellikle-
rinin bir fonksiyonu olarak incelemişlerdir. Çalışmada 
75 denye/36 filament düz polyester iplikler kullanılarak 
7 adet standart atkı örme kumaş 3 farklı yoğunlukta 
örülmüş ve eğilme dayanımlılarını Kawabata değerlen-
dirme sistemi ve otomatik çevrimsel eğilme test cihazı
kullanarak ölçülmüştür. Sonuç olarak yoğunluğu yüksek 
kumaşlarda eğilme rijitliğinin yüksek olduğu belirtilmiş-
tir [4]. Özdemir ve Oğulata, farklı eğirme sistemleri ile 

üretilmiş ipliklerin örme kumaşların eğilme dayanımı
değerlerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmada aynı
harmandan alınmış %100 pamuk kullanılarak, farklı
iplik numaralarında ring, kompakt, open end rotor ve 
vorteks (MVS) iplikleri üretilmiş, bobinler 3 farklı kon-
santrasyonda boyanmış ve boyanan ipliklerden sabit 
parametrelerde süprem kumaşlar örülmüştür. Kumaşla-
rın eğilme dayanımı (yumuşaklık-sertlik) dereceleri 
dijital pnömatik yumuşaklık test cihazı kullanılarak test 
edilmiştir. Çalışmanın sonunda eğirme sistemlerinin ve 
iplik numarasının kumaş sertliğine olan etkilerinin ista-
tistiksel olarak anlamlı olduğu belirtilmiştir [5]. Tekoğlu 
ve Kavuşturan, akrilik, polyester, pamuk ve viskon ol-
mak üzere dört farklı hammadde kullanılarak üretilen 
şenil ve makarna fantezi ipliklerin, bu ipliklerden örülen 
düz örme kumaşların aşınma mukavemeti, patlama mu-
kavemeti ve eğilme dayanımlarına etkilerini incelemiş-
lerdir. Çalışmada makarna ipliklerden üretilen kumaşla-
rın şenil ipliklerden üretilen kumaşlara kıyasla daha 
yüksek eğilme rijitliğine sahip olduğu, bunun yanında en 
düşük sıra ve çubuk yönlü eğilme rijitliği değerlerinin
viskon ipliklerden üretilen örme kumaşlarda görüldüğü
belirtilmiştir [6]. Harrabi ve ark., yaptıkları çalışmada 
koruyucu eldivenlerin kullanım sırasında karşılaştıkları
çok yönlü kuvvetler karşısındaki sertliğini karakterize 
etmek amacıyla bir test metodu geliştirmişlerdir. Çalış-
mada Kawabata kumaş değerlendirme sistemi ve çok 
yönlü test metodu uygulanmış, çok yönlü test yöntemi-
nin daha gerçekçi deformasyonlar gösterdiği ve koruyu-
cu eldiven sertlik karakterizasyonu için umut verici bir 
araç olarak görüldüğü belirtilmiştir [7]. Bilişik ve 
Demiryürek, yaptıkları çalışmada puntalanmış tekstüre 
polyester ipliklerden farklı örgü yapılarında kumaşlar 
üretip bu kumaşlara atkı ve çözgü doğrultusunda gerilim 
uygulamışlar, elde edilen verileri istatistiksel olarak 
analiz etmişlerdir. Sonuç olarak punta sayısı en az olan 
kumaşlarda en yüksek çözgü mukavemeti elde edilmiş,
diğer yandan punta sayısı en fazla olan kumaş tiplerinde 
ise en yüksek uzama değerlerine ulaşılmıştır. Çalışmada, 
iplik punta sayısının kumaşın mukavemet-uzama özel-
liklerini etkilediği vurgulanmıştır [8]. Diğer bir çalışma-
larında ise hava jeti ile puntalanmış tekstüre polyester 
ipliklerden elde ettikleri farklı örgü türündeki kumaşla-
rın eksen dışı gerilme özelliklerini iplik punta sayısına 
bağlı olarak belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada 
punta sayısının atkı ve çözgü yönündeki kumaş muka-
vemeti ile ters, ancak eksen dışı özellikle de 45o lik açıda
ölçülen mukavemet değerleri ile doğru orantılı olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca punta sayısının iplikte kıvrım ora-
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nını artırdığı ve bu nedenle de kumaşın eksen dışı uzama 
yüzdesinde de artış gözlendiği belirtilmiştir [9]. Alimaa 
ve ark., kaşmir ve tekstüre polyester iplikler kullanarak 
ördükleri süprem ve ribana örgü yapılarındaki kumaşla-
rın yapısal özelliklerini (örtücülük, kumaş ağırlığı) ve 
bunların eğilme özellikleri üzerine etkisini incelemişler-
dir. Çalışmada iplik eğilme dayanımı ile kumaş eğilme 
dayanımı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır
[10]. Gibson ve ark., çözgü örme dış giyim kumaşların
eğilme özelliklerini araştırmışlardır. Çalışmada kumaş
eğilme özelliklerinin kumaş kalınlığı ve kumaş birim 
alan ağırlığına büyük ölçüde bağlı olduğu belirtilmiştir 
[11].  

Yapılan araştırmalar sonucunda, puntalı iplik özellikle-
rindeki değişimlerin bu ipliklerden elde edilen dokuların
özellikleri üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik ça-
lışmaların çok yetersiz olduğu görülmüştür. Punta sayı-
sının örülmüş kumaşların eğilme rijitliği üzerindeki 
etkisi hakkında bir çalışmaya ise rastlanılmamıştır.

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Çalışmada kullanılan hammadde kısmi çekimli polyester 
iplik (POY)’ tir. Dairesel kesitli POY filamentler, 283 
dtex inceliğinde ve 68 filament sayısındadır.
Filamentlere üretim sonrasında, metrede ortalama 5 adet 
punta olacak şekilde ön puntalama uygulanmıştır. Pol-

yester POY iplikler puntalama prosesinden geçirilmiş ve 
farklı punta sayılarında iplikler elde edilmiştir. Çalışma 
kapsamında eğilme dayanımı testlerinin yapılabilmesi 
için puntalı ipliklerden, laboratuvar tipi yuvarlak örgü 
makinesi kullanılarak süprem örme kumaşlar üretilmiş-
tir. 283 dtex, 68 filament düz filament ipliğin puntalama 
işlemi öncesinde ve sonrasındaki görünümü Şekil 1’ de 
verilmiştir.

2.2. Metot 

Çalışmada POY bobinlerinden farklı punta sayısına 
sahip iplikler üretilmiştir. Puntalama işlemi Hemaks 
marka HMX114 model puntalama makinesinde gerçek-
leştirilmiştir. Puntalama jeti olarak, Y-profilli TEMCO 
LD22 kullanılmıştır. Itemat Lab TSI adlı test cihazı
kullanılarak puntalanmış ipliklerin punta sayısı değerleri
(metredeki punta sayıları) test edilmiştir. Cihaz çalıştı-
rıldığında sabit hızla akan iplik, sabit bir plaka ile hare-
ket edebilen yaylı bir pim arasından geçerken kalın yer-
ler (puntalar) tespit edilir (Şekil 2). İplik bu bölgeden 
geçerken karışmış, kalın bölgeler hareketli tarama pimi 
üzerinde bir baskı oluşturur. Bu baskı sonucunda punta 
seviyesine de bağlı olarak tarama pimi hareket eder. 
Sonuçta bu hareket tarama piminin bağlı olduğu çok 
hassas sensörler tarafından okunarak kaydedilir ve bağlı
olduğu bilgisayar tarafından değerlendirilir. Her bobin 
için 10 adet test yapılmış ve ortalama değerler Tablo 1’ 
de verilmiştir. 

Şekil 1. Puntalama işlemi öncesinde ve sonrasında iplik görüntüsü 

  
Şekil 2. Itemat Cihazında Punta Ölçümünün Yapıldığı Bölge ve Cihazın Şeması [12] 
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Tablo1. Puntalanmış İplik Özellikleri

İplik No Ortalama Punta Sayısı (adet/metre) İplik Numarası (dtex) 
POY (Referans) 5,0 282,7 

1 47,0 286,0 
2 66,8 286,2 
3 70,1 283,5 
4 76,7 283,9 
5 80,0 283,7 

Puntalı ipliklerden süprem kumaşlar elde edilmiştir. Bu 
amaçla kullanılan laboratuvar tipi yuvarlak örgü 
makinasının teknik özellikleri Tablo 2’ e verilmiştir.  

Tablo 2. Laboratuvar tipi yuvarlak örgü makinesinin teknik 
özellikleri 

Örme Silindiri 3 ½ inç, tek kafalı
Hız (devir) 0-400 rpm  
Makine inceliği  
(inç’teki iğne sayısı) 

18  

Örme kumaşlarda kullanılan iplik hammaddesi ve numa-
rası, örgü tipi ve iğne sayısı sabit olduğundan; farklı
punta sayılarına sahip ipliklerle örülen kumaşların sıra
ve çubuk sıklığı, ilmek iplik uzunluğu ve gramajları, her 
kumaş için ayrı ayrı ölçülmüş, ortalamaları alınarak 
Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Örme kumaş özellikleri 

Örgü Tipi Süprem (RL düz örgü)  
Ort. ilmek sıra sıklığı 10,17 adet /cm 
Ort. ilmek çubuk sıklığı 8,77 adet /cm 

Ort. ilmek iplik uzunluğu 0,54 cm 
Ort. gramaj 251,75 g/m2

Elde edilen örülmüş ham kumaşlar, laboratuvar şartla-
rında 24 saat kondüsyonlanmıştır. Daha sonra üç farklı
kişi tarafından kumaşlara dokunularak yapılan subjektif 
gözlemler, iplik punta sayısındaki artışın kumaşın yu-
muşaklık hissini arttırdığını göstermiştir. 

Örülmüş ham kumaşların eğilme dayanımları ASTM 
(American Society for Testing and Materials) D 4032-94 
dairesel eğme test metoduna göre dijital pnömatik yu-
muşaklık test cihazı ile tespit edilmiştir. Bu cihaz, nu-
muneyi değişebilen bir yüke maruz bırakan bir deney 
parmağından (itenek), numunenin söz konusu yük etkisi 
ile geçtiği bir delikten ve uygulanan yükün büyüklüğü-
nün okunduğu bir göstergeden oluşmaktadır (Şekil 3). 

Şekil 3. Dijital pnömatik yumuşaklık test cihazı [13] 

Farklı punta sayısındaki ipliklerden örülmüş kumaşların
her birinden 5 adet test numunesi alınmıştır.

Çalışmada punta sayısındaki değişimin, örme kumaş
açısından önemli bir kalite parametresi olan eğilme da-
yanımı üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaç-
lanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı
kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
Varyans (ANOVA) ve korelasyon analizleri yapılmıştır.
Varyans analizi genel olarak gruplar arası farklılığın
anlamlı olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu yüzden 
farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklı olduğu-
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nu tespit etmek amacıyla post-hoc testlerinden Tukey ve 
Dunnett uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel 
olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Farklı punta sayısındaki ipliklerden örülmüş kumaşların
her birinden 5 adet test numunesi alınarak, eğilme daya-
nımı testi yapılmıştır. Sonuçlar, ortalama ve standart 
sapma değerleri olarak Tablo 4’ de verilmiştir.

Tablo 4. Örülmüş kumaşlara ait eğilme dayanımı test sonuçları

 Eğilme dayanımı (kgf) 
Punta sayısı 

(Adet/m ) Ortalama St. Sapma 

5 (POY) 0,0888 0,0216 
47,0 0,0778 0,0146 
66,8 0,0758 0,0162 
70,1 0,0636 0,0073 
76,7 0,0630 0,0114 
80,0 0,0496 0,0241 

Punta sayısına göre ortalama eğilme dayanımı değerleri-
nin değişimi Şekil 4’ de verilen grafikte yer almaktadır.

Şekil 4. Eğilme dayanımı – punta sayısı grafiği

Grafiğe göre, punta sayısındaki artışın eğilme dayanımı
değerlerini düşürdüğü gözlenebilmektedir. Ancak bu 
düşüş eğiliminin istatistiksel olarak anlamlı olup olma-
dığını ortaya koyabilmek üzere bazı analizler yapılmış-
tır.

Eğilme dayanımı verilerine istatistiksel parametrik test-
lerin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılıma 
uyması ve varyansların homojen olması şartlarının sağ-
laması gerekmektedir. Normal dağılıma uygunluğun 
tespiti için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır.
Test sonuçları Tablo 5’de ve normal dağılım grafiği
Şekil 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Kolmogorov - Simirnov testi sonuçları

Eğilme Dayanımı 
N 30 

Ortalama 0,06977 Normal Parametreler (a,b) 
St. Sapma 0,020025 
Mutlak 0,108 
Pozitif 0,090 

En Ekstrem Farklar 

Negatif -0,108 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,590 
Asymp. Anlamlılık (2-Yönlü) 0,878 
a. Test dağılımı Normaldir. 
b. Verilerden hesaplanmıştır.

Tablonun Asymp. Anlamlılık satırındaki değerin 
0,05’den büyük olması ve normal P-P grafiğinde verile-
rin doğru üzerinde yoğunlaşmış olması eğilme dayanımı
değerlerinin normal dağılıma sahip olduğunu göstermek-
tedir.

Şekil 5. Normal dağılım P-P grafiği

Varyansların homojen olup olmadığının ve sonrasında
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığı-
nın belirlenmesi için varyans analizi yapılmıştır.
Varyansların homojenliği test tablosu aşağıda verilmiştir 
(Tablo 6). 

Tablo 6. Varyansların homojenliği test sonuçları

Levene                         
İstatistiği df1 df2 Anlamlılık 

1,754 5 24 0,161 
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Tablo 6 anlamlılık sütunundaki değerin 0,05’ den büyük 
olması eğilme dayanımı verilerinin varyanslarının ho-
mojen olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ile birlikte 
verilerimiz parametrik testleri uygulamamız için gerekli 
olan her iki şartı da sağlamış olmaktadır.

Farklı punta sayısı değerleri için gruplar arasındaki
eğilme dayanımı farklarının istatistiksel olarak anlamlı-
lığının tespiti için varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve 
sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Varyans analizi tablosu 

Kareler 
Toplamı df Kare 

ortalaması F Anlamlılık

Gruplar 
arasında 0,005 5 0,001 3,336 0,020 

Gruplar 
içinde 0,007 24 0,000   

Toplam 0,012 29    

Varyans analizi tablosunun anlamlılık değeri 0,05’ 
den küçük olduğundan gruplar arasındaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlıdır. Varyans analizi genel olarak 
gruplar arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığı
hakkında bilgi vermektedir. Farklılığın hangi gruplar 
arasında olduğunun belirlenmesi için post-hoc testle-
rine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla çalışmada 
ANOVA’ ya ek olarak Tukey ve Dunnett testleri uy-
gulanmıştır. Tukey ve Dunnett testlerinin uygulana-
bilmesi için gerekli olan iki şart da (Varyansların ho-
mojen olması ve örneklem sayılarının eşit olması) veri 
seti tarafından sağlanmaktadır. Tukey ve Dunnett test 
sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.

Gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek ama-
cıyla Tukey testi uygulanmıştır. Ek olarak referans iplik-
ten (POY) örülmüş kumaşların eğilme dayanımı kontrol 
grubu olarak alınıp diğer kumaşların sonuçlarıyla tek tek 
karşılaştırıldığı Dunnett testi de uygulanmıştır. Dunnett 
testinde sonuçların daha detaylı görülebilmesi için en 
yüksek ve en düşük (80 ve 5 adet) punta sayısında örül-
müş kumaşlar referans alınarak test 2 defa uygulanmış-
tır.

Tukey tablosu anlamlılık sütunu incelendiğinde 5 punta 
sayısındaki iplik ile örülmüş kumaşların eğilme dayanı-
mı değeri ile 80 puntalı arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 8. Tukey ve Dunnett test sonuçları

 Çoklu Karşılaştırmalar 
Bağımlı Değiş-
ken: Eğilme 
Dayanımı

(I) 
Punta 
sayısı 

(J) Punta 
sayısı 

Ortalama 
Fark (I-J) 

Anlamlı-
lık 

Tukey HSD 5,00 47,00 ,011000 ,904
66,80 ,013000 ,825
70,10 ,025200 ,211
76,70 ,025800 ,192
80,00 ,039200(*) ,014

47,00 5,00 -,011000 ,904
66,80 ,002000 1,000
70,10 ,014200 ,767
76,70 ,014800 ,736
80,00 ,028200 ,127

66,80 5,00 -,013000 ,825
47,00 -,002000 1,000
70,10 ,012200 ,859
76,70 ,012800 ,834
80,00 ,026200 ,179

70,10 5,00 -,025200 ,211
47,00 -,014200 ,767
66,80 -,012200 ,859
76,70 ,000600 1,000
80,00 ,014000 ,777

76,70 5,00 -,025800 ,192
47,00 -,014800 ,736
66,80 -,012800 ,834
70,10 -,000600 1,000
80,00 ,013400 ,806

80,00 5,00 -
,039200(*) ,014

47,00 -,028200 ,127
66,80 -,026200 ,179
70,10 -,014000 ,777
76,70 -,013400 ,806

47,00 5,00 -,011000 ,756
66,80 5,00 -,013000 ,629
70,10 5,00 -,025200 ,101
76,70 5,00 -

,025800(*) ,090

Dunnett t (2-
Yönlü) (a) 
 
Kontrol grubu 5 
puntalıdır.

80,00 5,00 -
,039200(*) ,005

5,00 80,00 ,039200(*) ,005
47,00 80,00 ,028200(*) ,057
66,80 80,00 ,026200(*) ,084
70,10 80,00 ,014000 ,565

Dunnett t (2-
Yönlü)  (b) 

Kontrol grubu 80 
puntalıdır.  76,70 80,00 ,013400 ,603

* Ortalamalar arasındaki farklar 0.1 seviyesinde anlamlıdır.
a, b;  Dunnett t-testi bir grubu kontrol grubu olarak ele alır ve 
diğer tüm gruplarla karşılaştırır.

5 puntalı iplikten örülmüş kumaşların kontrol grubu 
olarak alındığı Dunnett testi sonuçlarına göre 5 ile 76,7 
ve 5 ile 80 puntalı iplikten örülmüş kumaşların eğilme 
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dayanımları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı-
dır. Buna ek olarak 80 puntalı iplik referans alındığında
80 ile 47 ve 80 ile 66,8 puntalı iplikten örülmüş kumaş-
ların eğilme dayanımı arasındaki fark istatiksel olarak 
anlamlıdır. Tüm sonuçlar için ortalama farklarına bakıl-
dığında punta sayısındaki artışın eğilme dayanımını
düşürdüğü yani kumaşın yumuşaklık derecesini arttırdı-
ğı söylenebilir. Punta sayısı ve kumaş eğilme dayanımı
değişkenleri arasındaki ilişkinin yönünün, gücünün ve 
anlamlılığının tespiti için korelasyon analizi yapılmış,
sonuçlar Tablo 9’ da verilmiştir.

Tablo 9. Punta sayısı ve kumaş eğilme dayanımı korelasyon 
analizi 

Punta
sayısı

Eğilme 
Dayanımı

Punta
sayısı

Pearson korelasyon 1 -,555(**)

Anlamlılık                
(2-Yönlü) ,001

N 30 30
Eğilme 
Day. 

Pearson Korelas-
yon -,555(**) 1

Anlamlılık                
(2-Yönlü) ,001 

N 30 30

**  Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-yönlü). 

Tablo 9 incelendiğinde, punta sayısı ile kumaş eğilme 
dayanımı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu (anl.<0,05) görülmektedir. Pearson korelasyon 
katsayısı -1 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Bu değe-
rinin negatif olması ilişkinin zıt yönlü olduğu ve   -1’ e 
yakınlık derecesi ise ilişkinin o ölçüde şiddetli olduğu
anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak punta sayısı
ile eğilme dayanımı arasında negatif yönlü ilişki olduğu,
yani punta sayısındaki artışın eğilme dayanımını azalttı-
ğı, diğer bir ifadeyle kumaşın sertliğini azalttığı istatis-
tiksel olarak da görülmektedir. 

4. SONUÇ 

Filament iplikçiliğinde lifleri bir araya getirme işleminin 
ipliğin üretimi esnasında (çekme, sarım vb.) uygulanma-
sı istenmektedir. Soğuk hava jeti ile puntalama ise en 
ideal çözüm olarak görülmektedir. Ancak bu işlem tüm 
potansiyeli ile kullanılır halde değildir. Puntalama işlemi 
ile iplik yapısında bulunan liflerin paralel yerleşimi de-
ğişmekte bununda iplik fiziksel özelliklerini etkilediği

bilinmektedir [12]. Buna karşın puntalama işleminin 
kumaş özelliklerini nasıl etkilediği üzerine çalışmalar 
literatürde yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte 
literatürde punta sayısının örme kumaşların eğilme da-
yanımına etkisi üzerine bir çalışma ile karşılaşılmamış-
tır. Puntalama işleminin tam potansiyeliyle kullanılabil-
mesi açısından elde edilen sonuçların yararlı olacağı
düşünülmektedir.

Yapılan bu deneysel çalışmada sadece iplik punta sayı-
sının kumaş eğilme dayanımı üzerindeki etkileri ince-
lenmiştir. Bu amaçla kullanılan filament iplikte ham-
madde, incelik ve filament sayısı sabit tutularak sadece 
punta sayısı değiştirilmiştir. Puntalı ipliklerden süprem 
kumaşlar üretilmiş ve bu aşamada da örgü yapısı, sıklık-
lar sabit tutulmuştur. Üretilen süprem kumaşlar, herhan-
gi bir terbiye işlemi uygulanmaksızın ham olarak eğilme 
dayanımı testine tabi tutulmuştur.

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda iplik punta 
sayısı ile kumaş eğilme dayanımı arasındaki ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuçlar 
punta sayısındaki artışın kumaş eğilme dayanımını dü-
şürdüğünü diğer bir ifadeyle kumaşın yumuşaklık dere-
cesini arttırdığını göstermektedir. İstatistiksel analizler 
öncesinde kumaşlara dokunularak yapılan subjektif göz-
lemler de sonuçları destekler niteliktedir. Gerçekleştiri-
len korelasyon analizi sonuçları ilişkinin negatif yönlü 
olduğunu göstermektedir. Yapılan çoklu karşılaştırma 
Tukey testi değerlendirildiğinde metrede 5 punta bulu-
nan referans iplikten (POY) üretilen süprem kumaş ile 
80 puntalı kumaşın eğilme dayanımları arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Aynı karşılaştırmaların ikili olarak yapıldığı Dunnett test 
sonuçlarına göre; kumaşlarda kullanılan ortalama 5 
puntalı iplik ile 76,7 puntalı iplik arasında, 5 puntalı
iplik ile 80 puntalı iplik arasında, 80 puntalı iplik ile 47 
puntalı iplik arasında ve 80 puntalı iplik ile 66,8 puntalı
iplik arasındaki eğilme dayanımı farkları istatistiksel 
olarak anlamlı çıkmıştır.

Puntalama işlemi sonrasında iplik yapısındaki
filamentler paralel durumdan, filamentlerin karışık ve 
hacimli olduğu bölgelerin birbirini takip ettiği yeni bir 
form almaktadır (Şekil 1). Meydana gelen hacimli böl-
geler, kumaşın yumuşaklık derecesini arttırmakta dola-
yısıyla da eğilme rijiditesini azaltmaktadır. Bu teorik 
olarak beklenen bir durumdur. Yapılan bu deneysel 
çalışma sonrası elde edilen veriler ve ayrıca istatistiksel 
analizler de bu sonucu doğrulamıştır.   
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Ürün, manken ve fabrika 
çekimleri

Flash animasyon ve 
güncellenebilir web sitesi 
çalışmaları

@
Broşür, katalog, fiyat listesi 
tasarım ve imalatı

05 06 07 08
AMBALAJ & 
KARTON ÇANTA

ETİKET KARTELA PROMOSYON

Mukavva / karton kutu,
karton çanta, klasör imalatı

Kağıt ve pvc ürün etiketleri Kendinden saplı, plastik saplı 
kumaş kartelaları

Ajanda, defter, bloknot, 
takvim





seriilanlar

Değerli ÖRSAD Üyeleri,

Makine alım satım ilanlarınızı, kumaş 
ve fason iş taleplerinizi, iplik ve yedek 
parça alım satımlarınızı dergimizin bu 
bölümünü ücretsiz yayınlayabilirsiniz. 
Tek yapmanız gereken ilanlarınızı 
email ya da faks yoluyla bizlere ulaştır-
mak olacak. 

 

İrtibat Tel: 0212 637 68 05 - 06
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SATILIK ÖRME MAKINELERI
* 30/24 2 ADET 48 SİSTEM 2001 MODEL 
MAYER RİNGEL SÜPREM (TÜP) 
* 30/24 2 ADET 72 SİSTEM 2007 MODEL 
MONARCH RİNGEL SÜPREM (TÜP) 
* 30/24 2 ADET 72 SİSTEM 2008 MODEL 
MONARCH RİNGEL SÜPREM (A.EN) 
* 30/24 1 ADET 48 SİSTEM 2008 MODEL 
MAYER RİNGEL SÜPREM (TÜP) 
* 34/24 1 ADET 48 SİSTEM 2009 MODEL 
MAYER RİNGEL SÜPREM (A.EN) 
* 34/28 4 ADET 122 SİSTEM 2006 MO-
DEL METEKS SÜPREM-PİKE (A.EN) 
* 34/28 1 ADET 102 SİSTEM 2000 MO-
DEL ORİZİO SÜPREM-PİKE (A.EN) 
* 32/28 2 ADET 96 SİSTEM 2001 MODEL 
PİLOTELLİ SÜPREM-PİKE (A.EN) 
NOT: 2 ADET 22 FEİN YEDEK KOVAN 
MEVCUTTUR. 
TELEFON: 05336655280 

SATILIK ÖRME MAKINASI 
1 AD 34 18 20 TEROT RİBANA 2000 
MODEL 1 AD 32 20 TEROT ÜÇ İPLİK 
2000 MODEL 1 AD 30 16 TEROT RİBA-
NA 1997 MODEL 1 AD 32 28 TEROT 
ACIK EN 2000 MODEL 1 AD 34 28 22 
TEROT ACIK EN 2005
TELEFON: 0555 553 84 10  

FAAL DURUMDA 
2 ADET 34/24 SANGYONG İNTERLOK 
120 SİSTEM 
1 ADET34/24 METEKS İNTERLOK 122 
SİSTEM
TELEFON: 0532 412 8178 

TERROT 
3 ADET 30 PUS 18 FEİN TERROT RİBA-
NA 54 SİSTEM 
3 ADET 30 PUS 18 FEİN MONANARK 
RİBANA 60 SİSTEM 
TELEFON: 05526119428 

SATILIK RİNGEL MAKİNELERİ30 
PUS 24 FEİN 6 RENK RİNGEL SÜP 
34 PUS 24 FEİN 6 RENK RİNGEL SÜP 
34 PUS 24 FEİN 192 SİSTEM SÜPREM 
MAKİNELER TEMİZ VE BAKIMLI 
ÇALIŞIR DURUMDADIR.
TELEFON: 0 536 227 55 02 

SATILIK 2 ADET 32/20 MAYER ÜÇ 
İPLİK MAKİNESİ 
MAKİNELER ÇALIŞIR DURUMDA
TELEFON: 0536 589 71 29 

PİLOTELLİ AÇIK EN SÜPREM 
2 ADET 30 PUS 28 FİNE 2003 MODEL 
1 ADET 34 PUS 28 FİNE 2003 MODEL 

MAKİNELER ORJİNAL AÇIK EN DİR. 
SÜPERTEKS TEKSTİLDE GÖRÜLEBİLİR. 
0212 690 49 00 
0532 213 0515

SAHIBINDEN FULL ÇELIK 
MAYER’LER 
7 ADET 32-28 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
3ADET 32-32 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
1 ADET 32-38 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
1 ADET 32-44 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
3 ADET 30-18 RİNGEL İNTERRİB1,6 4 
RENK MAYER 
1 ADET 34-18 FV2,0 RİBANA 1993 MODEL 
1 ADET 30-18 İNTERRİB MAYER EKRAN-
LI 1997 MODEL 
1 ADET 30-28 İNTERLOK MAYER 1993 
MODEL 
MAKİNALARIMIZ ÇALIŞIRKEN GÖ-
RÜLEBİLİR. YEDEK KOVANLARI İLE 
BİRLİKTE VERİLECEKTİR.
TELEFON: 0530 826 85 85 

SATILIK İNTERLOK-RİBANA ÖRGÜ 
MAKİNALAR 
1 ADET 30 PUS 18 FEİN İNTERLİB 
ESEM MONARCH 
1 ADET 30 PUS 18 FEİN RİBANA MO-
NARCH 
1 ADET 34 PUS 18 FEİN İNTERLİB 
ESEM MONARCH 
1 ADET 30 PUS 28 FEİN 2008 MODEL 
İNTERLOG SANYONG YEDEK 24 FEİN 
KOVAN 
2 ADET 34 PUS 28 FEİN 2008 MODEL 
İNTERLOG SANYONG YEDEK 24 FEİN 
KOVAN 
1 ADET 34 PUS 28 FEİN 2013 MODEL 
İNTERLOG TAYU 
YETKİLİ : ALİM ALTINIŞIK - DENİZLİ
TELEFON: 0 530 100 45 37 

SATILIK SÜPREM ÖRGÜ MAKİNALAR 
1 ADET 42 PUS 28 FEİN ORİZİO SÜP-
REM 26 FEİN YEDEK KOVAN 
1 ADET 42 PUS 26 FEİN ORİZİO SÜP-
REM 24 FEİN YEDEK KOVAN 
1 ADET 26 PUS 28 FEİN 1999 MODEL 
MAYER RENALİT 
1 ADET 32 PUS 22 FEİN 2000 MODEL 
MONARCH SÜPREM 
YETKİLİ : ALİM ALTINIŞIK - DENİZLİ
TELEFON: 0 530 100 45 37 

SATILIK HAVLU ÖRGÜ MAKİNALAR 
17 ADET 1998 MODEL 30 PUS 20 FEİN 
VİGNONİ HAVLU 4 ADET YEDEK 28 
FEİN KOVAN 1 ADET ÜÇ İPLİK KİTİ 
1 ADET 1998 MODEL 48 PUS 20 FEİN 
VİGNONİ HAVLU 

1 ADET 1998 MODEL 30 PUS 20 FEİN 
ORİZİO HAVLU 
1 ADET 1998 MODEL 26 PUS 20 FEİN 
ORİZİO HAVLU 
1 ADET 2013 MODEL ORİZİO 30 PUS 20 
FEİN 4 RENK RİNGEL HAVLU 
YETKİLİ : ALİM ALTINIŞIK - DENİZLİ
TELEFON: 0 530 100 45 37 

KAYA MAKINA TEKSTILDEN SATI-
LIK ÖRME MAKINALARI
DJ BODYSİZE + İNTERRİB DAR PUS 
1 KEM YONG  18” 19GG  8.500 
USD WİTH 24GG SPARE CYLİNDER 
2 KEM YONG  20” 19GG  8.500 
USD WİTH 24GG SPARE CYLİNDER 
2 KEM YONG  22” 19GG  8.500 
USD WİTH 24GG SPARE CYLİNDER 
1 KEM YONG  24” 19GG  8.500 
USD WİTH 24GG SPARE CYLİNDER 

KAYA MAKİNA TEKSTİL 
MAHMUT KAYA 
0537 500 99 99 
0533 768 78 58

2004 MODEL 
34 PUS 24 FEİN 96 SİSTEM ÇELİKLİ 
İNTERLOG 
FAZLASIYLA ÇELİKLERİ MEVCUTTUR 
MAKİNAMIZ 4 ÇELİKLİ YURO ME-
MİNGER
TELEFON: 0532 663 75 92 

PİLOTELLİ ÖRME MAKİNELERİ 
34/28 1 ADET PİLOTELLİ 
30/28 2 ADET PİLOTELLİ 
32/28 2 ADET PİLOTELLİ 
HEPSİ 2003 MODELDİR. TÜM MAKİ-
NELER ORJİNAL AÇIK ENDİR. TEK 
TEK SATILABİLİR. 
SÜPERTEKS 0212 690 49 00
TELEFON: 05322130515 

1 ADET KEMYUG 34 18 RIBANA 72 
SISTEM
KEMYUNG 34 18 RİBANA 72 SİSTEM 
2004 MODEL ÖRME MAKİNASI 
3 ADET SANYONG 32 28 TÜP 97 MO-
DEL 96 SİSTEM 
2 ADET 34 16 SANYONG RİBANA 97 
MODEL SATILIKTIR
TELEFON: 05334767115 

SATILIK MAKINA ARIYORUM 
30 PUS 18 FİNE İNTERLOK 30 PUS 20 
VEYA 22 FİNE SÜPREM 34 PUS 20 FİNE 
İNTERLOK MAKİNALARI ARIYORUM
TELEFON: 05369343979 
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SATILIK ÖRME MAKİNELERİ VE 
EKİPMANLARI 
2 ADET 34/22 TERROT SÜPREM (28 
FAYN YEDEK KOVAN) 
2 ADET 30/22 MAYER SÜPREM (26 
FAYN YEDEK KOVAN) 
1 ADET 32/22 ALBİ SÜPREM 
2 ADET 32/22 TERROT SÜPREM 
2 ADET VİDALI KOMPRESÖR SARMAK 
1 ADET KALİTE KONTROL MAKİNESİ 
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE TÜM YE-
DEK PARÇALARI DA BERABERİNDE 
VERİLECEKTİR. 
İRTİBAT TEL: 0532 234 46 75
TELEFON: 0532 234 46 75 

SATILIK MONARCH ÇİFT PLAKALAR
1 ADET MONARCH V-7E00 36” PUS 
24GG (FAYN) 76 SİSTEM 1997 MODEL 
1 ADET MONARCH V-7E00 34” PUS 
24GG (FAYN) 74 SİSTEM 1997 MODEL 
1 ADET MONARCH V-7IR 38” PUS 
28GG (FAYN) 60 SİSTEM 1998 MODEL 
1 ADET MONARCH V-ER11 30” PUS 
18GG (FAYN) 60 SİSTEM 1999 MODEL 
1 ADET MONARCH VLPJ4 33” PUS 
18GG (FAYN) 60 SİSTEM 2000 MODEL 
MİNİKAJAR 28 YEDEK KOVANLI. 
KAYA MAKİNA TEKSTİL 
0537 500 99 99 
0533 768 78 58 

PILOTELLI TÜP VE AÇIK EN MAKİ-
NALAR
PİLOTELLİ JVCE3 2002 MODEL 34 PUS 
28 FAYN TÜP SÜPREM 
PİLOTELLİ JVCE3 2004 MODEL 34 PUS 
28 FAYN AÇIKEN SÜPREM  
TELEFON: 0537 500 99 99  

MINI JAKAR TERROT MAKINALAR 
1 ADET TERROT UP372 30” PUS 14 
FAYN 1998 MODEL TERROT MİNİ 
JAKAR 
1 ADET TERROT S3P 172 30” PUS 24 
FAYN 1998 MODEL TERROT MİNİ 
JAKAR 
1 ADET TERROT I 1108 34” PUS 28 
FAYN 2001 MODEL TERROT MİNİ 
JAKAR, 
1 ADET TERROT 34 PUS 24 FAYN ÇİFT 
PLAKA MİNİ JAKAR 2003 MODEL 

KAYA MAKİNA TEKSTİL 
MAHMUT KAYA 
0537 500 99 99 
0533 768 78 58 

ÜÇ İPLİK PAI LUNG
2 ADET SATILIK 34/20 ÜÇ İPLİK PAI 

LUNG MAKİNALARIM MEVCUTTUR. 
GAYET TEMİZ VE BAKIMLIDIR ÇALI-
ŞIR DURUMDADIR. 
NOT :(PİLOTELLİ SÜPREM MAKİNASI 
İLE DE TAKAS EDİLİR)
TELEFON: 05322129518 

KEUMYONG WELSOFT MAKİNE-
LERİ
SATILIK 4 ADET 30 PUS 28 FAİN YÜK-
SEK BACAKLI KEUMYONG WELSOFT 
MAKİNELERİMİZ SATILIKTIR.MAKİ-
NELERİMİZ 2008 MODELDİR. 22 FAİN 
YEDEK KOVANLARI MEVCUTTUR
TELEFON: 05532314141 

SERTEKS TÜP SANFOR 
2005 MODEL 
15.12.2013 REVİZE EDİLMİŞTİR 
BUHARLI 
TELEFON: 02126546161 

SATILIK ÖRME MAKİNALARI
1 ADET ORİZİO 26 PUS 2O FAİN 2001 
MODEL HAVLU 76 SİST 
1 ADET ORİZİO 26 PUS 20 FAİN 
2000 MODEL HAVLU 76 SİST 
1 ADET MAYER 1998 MODEL OV 3.2 
İNTERLOG 
30 PUS 28 FAİN 4 ÇELİK 96 SİST 
1 ADET 1994 MODEL TERROT İN-
TERLOG 30 PUS 28 FAİN 4 ÇELİK 84 
SİSTEM 
1 ADET 1997 MODEL TERROT 30 PUS 
28 FAİN 20 YEDEK KOVANLI 
1 ADET 1995 MODEL ORIZİO 34 PUS 16 
FAİN İNR RİB ÇİFT BESLEME 68 SİST 
TELEFON: 0 532 473 53 10 

SATILIK ÖRME VE KONTROL MA-
KİNALARI 
2 ADET 3428 MAYER A.EN (2002) 
2 ADET 3624 MAYER İNTERLOK (2002) 
2 ADET 3618 MAYER KAŞKORSE Rİ-
BANA (20 FINE YEDEKLİ) 
1 ADET 3028 MONARC SÜPREM 
1 ADET 2000 KG LİMİTLİ KANTAR 
1 ADET A.EN KONTROL 
1 ADET TÜP KONTROL 
ATLAS COPCO KOMPRESÖR 2 ADET 
1 ADET 4 KAFALI İPLİK AKTARMA 
TELEFON: 0555 994 09 44  

34/28 PILOTELLI AÇIK EN 
SATILIK 2 ADET 34/28 PİLOTELLİ 
AÇIK EN MAKİNESİ. 
ŞU AN ÇALIŞIR VAZİYETTELER, GE-
LİP GÖRÜLEBİLİR. 
YER: MAHMUTBEY/İSTANBUL 
TELEFON: 0555 626 28 08 

AÇIK EN MAKİNALAR 
1 ADET 34/28,2 ADET 32/28 YEDEK 
KOVAN 22 FAYN VARDIR, 
WELKINT MARKALI A.EN MODEL 
2004 ACİL SATILIKTIR.
TELEFON: 0535 324 36 91

30 PUS 18 FEİN TERROT RİBANA 
FUL ÇELİK
TELEFON: 05526119428 

ORİZYO 
JOHN/A 26 PUS 28 FEİN ORİZYO SÜP-
REM SATILIKTIR
TELEFON: 05526119428 

4 ADET KEUMYONG WELSOFT MA-
KİNELERİ
4 ADET YÜKSEK BACAK 30 PUS 28 
FAİN KEUMYONG MARKA WELSOFT 
MAKİNELERİ SATILIKTIR.4 ADET 30 
22 YEDEK KOVANI VARDIR.MAKİNE-
LERİMİZ 2008 MODELDİR. 
İRTİBAT:05532314141

SATILIK YÜKSEK SİSTEM SÜPREM
2007 MODEL SSANG YOUNG YÜKSEK 
SİSTEM SÜPREM 2 ADET 192 SİSTEM 
TEMİZ MAKİNELER SATILIKTIR.ÇİZ-
GİLİ SÜPREMDE 15 İLA 17 CM RAPOR 
BOYU VERMEKTEDİR.
TELEFON: 0 536 227 55 02

‘‘ORİZİO ÖRGÜ MAKİNALARI’’
1 ADET 42 PUS 28 FEİN 1996 MODEL 
ORİZİO TÜP SÜPREM YEDEK 26 FEİN 
KOVAN 
1 ADET 42 PUS 26 FEİN 1996 MODEL 
ORİZİO TÜP SÜPREM YEDEK 24 FEİN 
KOVAN 
1 ADET 30 PUS 20 FEİN 2013 MODEL 
ORİZİO RİNGEL HAVLU 4 RENK 
1 ADET 30 PUS 20 FEİN 1998 MODEL 
ORİZİO HAVLU 
1 ADET 26 PUS 20 FEİN 1998 MODEL 
ORİZİO HAVLU 
TELEFON: 0 530 100 45 37 

SATILIK 16 PUS 28 FAIN YUVARLAK 
ÖRGÜ MAKINASI
SATILIK 16 PUS 28 FAİN YUVARLAK 
ÖRGÜ MAKINASI 
TELEFON:0530 399 51 73

SATILIK ÖRME MAKİNALERİ
1 ADET 1998 MODEL 48”20E VİGNONİ 
HAVLU 
13 ADET 1998 MODEL 30”20E VİGNONİ 
HAVLU 
1 ADET 2000 MODEL 30”18E MO-
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NARCH İNTERLİB 
1 ADET 2000 MODEL 32”28E-22E FULL 
ÇELİK TÜP SÜPREM 
1 ADET 2013 MODEL 30”20E ORİZİO 
RİNGEL HAVLU 4 RENK 
TELEFON: 0 530 100 45 37 

ORİZİO RİNGEL HAVLU
1 ADET 2013 MODEL ORİZİO 4 RENK 
RİNGEL HAVLU
TELEFON: 0 530 100 45 37 

ÖRME MAKINESI ARANIYOR 
34 PUS 20 VEYA 24 FEİN MİNİ JAKAR 
İNTER-RİP ÖRME MAKİNESİ ARANI-
YOR.
TELEFON: 05327853494 

SATILIK ÖRME MAKINALARI 
* 34/28 4 ADET 122 SİSTEM 2006 MO-
DEL METEKS SÜPREM-PİKE (A.EN) 
* 32/28 1 ADET 96 SİSTEM 1996 MODEL 
ORİZİO SÜPREM-PİKE (A.EN) 
* 34/28 1 ADET 102 SİSTEM 2000 MO-
DEL ORİZİO SÜPREM-PİKE (A.EN) 
* 32/28 2 ADET 96 SİSTEM 2001 MODEL 
PİLOTELLİ SÜPREM-PİKE (A.EN) 
NOT: 2 ADET 22 FEİN YEDEK KOVAN 
MEVCUTTUR. 
TELEFON: 05336655280 

34/28 PILOTELLI AÇIK EN 
2 ADET 34/28 PİLOTELLİ AÇIK EN 
MAKİNESİ. 
ŞU AN ÇALIŞIR VAZİYETTELER, GE-
LİP GÖRÜLEBİLİR.
TELEFON: 0555 626 28 08 

SATILIK MAKİNA ARIYORUM
1 VEYA 2 ADET 30/28 PLOTELLİ AÇI-
KEN 2001 2006 MODEL ARASI 
1 VEYA 2 ADET 34/28 PLOTELLİ AÇI-
KEN 2001 2006 MODEL ARASI 
1-ADET 38/18. 1-ADET 36/18 
1-ADET.30/18 RİBANA TERROT MOR 
KASA YADA YÜKSEK MODELLER
TELEFON: 0536.821.44.44 

SAHİBİNDEN AÇIK EN MAYER
7 ADET 32-28 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
3ADET 32-32 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
1 ADET 32-38 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
1 ADET 32-44 A.EN MV4,3,2 2002 MODEL 
3 ADET 30-18 RİNGEL İNTERRİB1,6 4 
RENK MAYER 
1 ADET 34-18 FV2,0 RİBANA 1993 
MODEL 
1 ADET 30-18 İNTERRİB MAYER EK-
RANLI 1997 MODEL 
1 ADET 30-28 İNTERLOK MAYER 1993 

MODEL 
MAKİNALARIMIZ ÇALIŞIRKEN GÖ-
RÜLEBİLİR. YEDEK KOVANLARI İLE 
BİRLİKTE VERİLECEKTİR. 
TELEFON: 05308268585 

34/28 PILOTELLI 2007 MODEL 
2 ADET 34/28 PİLOTELLİ MAKİNASI 
SATILIKTIR İĞNE PLATİN YENİ
TELEFON: 02126900149 

SÜPREM ÜÇ IPLIK 
34/22 MAYER RELANIT YEDEK KO-
VAN 28 
32/20 ÜÇ İP MAYER YEDEK 22 KOVAN
TELEFON: 05366361627 

ORİZİO HAVLU ÖRME MAKİNALA-
RI-MİNİ JAKAR 
SATILIK ÖRME MAKİNELERİ 
TELEFON: 0532 296 91 49 

ORİZİO HAVLU ÖRME MAKİNALARI 
2 ADET 1998 26 PUS JSVRN MİNİ JA-
KAR OTORYOLLU 
2 ADET 1997 30 PUS JSVRN MİNİ JA-
KAR OTORYOLLU 
1 ADET 1998 34 PUS JSVRN MİNİ JA-
KAR OTORYOLLU 
1 ADET 1995 34 PUS JSVRN MİNİ JA-
KAR OTORYOLLU 
NOT : MAKİNELARIMIZ KURULU VE 
ÇALIŞIR VAZİYETEDİR. 
İRTİBAT TEL : 0532 296 91 49
TELEFON: 0532 296 91 49

SATILIK ÖRME MAKİNELERİ
30/18 1 ADET 48 SİSTEM 2001 MODEL 
MAYER RİNGEL RİBANA 4 RENK 
30/18 1 ADET 48 SİSTEM 1997 MODEL 
MAYER RİNGEL RİBANA 4 RENK 
34/18 1 ADET 48 SİSTEM ÇİFT TARAF-
LI ETEK JAKAR 6 RENK
Telefon: 05336655280

SATILIK PELUŞ MAKİNELERİ 
30 PUS 22 FEİN 5 ADET KEUM YOUNG 
2006 MOLDEL MAKİNE SATILIKTIR
Telefon: 05308350183

SATILIK MAYER RELANIT 32/28 AÇIK EN
Mayer relanit 32/28 açık en beyaz kasa 
çalışır durumda 2002 model 22.000 Eouro 
Pazarlık payı vardır. 
Gsm: 0532 523 87 40 
Telefon: 05325238740

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

Danışmanlarımızdan aldığınız hizmetler-
den memnun kalmadığınızda ya da fiyat-
larda 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
“YÖRÜKLER HUKUK BÜROSU”
SEMİH YÖRÜK (0532 785 69 26)
MUSTAFA YÖRÜK (0532 503 44 60)
Alemdağ Cad. Çakıroğlu İşhanı
A Blok No:202- Ümraniye-İstanbul
Tel: +90 216 412 07 45 /+90 216 412 07 
46
yoruklerhukuk@hotmail.com

4- GRAFİK TASARIM VE MATBAA DA-
NIŞMANI
“VİTAMİN DİZAYN”
İNANÇ AKBULAK
Ajans: Tekstilkent Ticaret Mrkz. B6 Blok 
No: 71 Esenler - İstanbul
Matbaa: 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
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Fuar Endüstrisi 
Birli€i

Onayl› Fuar

KONFEKSİYON 
MAKİNESİ 2014
24. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri, 
Nakış Makineleri, Konfeksiyon Yan Sanayi 
ve Aksesuarları Fuarı

www.konfeksiyonmakinelerifuari.com

 24 -  27 Nisan 2014
Üye Kurulufl
Uluslararas› Kongreler 
Birli€i

Üye Kurulufl
Uluslararas› Ticaret Fuarlar›na 
Ulusal Kat›l›mlardan Sorumlu 
Organizatörler Birli€i

Üye Kurulufl
TÜRK‹YE FUAR 
YAPIMCILARI DERNE⁄‹

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

‹ STANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹

Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye

35. Yıl 

Destekleyen 
Kurulufl


