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Tekstil Sektörünün Değerli Dostla-
rı, 2014 Yılının sonlarına gelmiş 
bulunmaktayız. Bu yılın genel 
bir değerlendirilmesini yapacak 

olursak, ne  çok mutlu, nede çok karamsar 
olduğumuzu söylemekten ziyade, çok karlı 
bir sezonda geçirmiş değiliz.

Buna rağmen, tekstil sektöründe makinala-
rın çalışıyor olması ve ihracatımızın geçen 
yıla oranla artış göstermesi, (Ocak 2014 te 
en çok ihraç edilen örme kumaş türü ise, %  
1. 2 artışla 73. 2 milyon dolar ihracat değeri 
ile diğer örme kumaşlardır) bir nebze olsun 
sektörümüzü rahatlatmıştır.

İTKİB verilerine göre, Örme kumaş ihraca-
tına şöyle bir bakacak olursak, 2013 Ocak 
itibariyle 137.872 – 2014 yılı Ocak ayı 
itibariyle 142. 80 milyon dolardır. İhracat 
payı ise 18. 5 milyon dolar olarak 2013-
2014 değişimi ise 3. 2 milyon dolar olarak 
yansımaktadır.

Ülkemizin bulunduğu konuma şöyle bir 
bakacak olursak, Orta Doğu ve Doğu 
ülkelerinde yaşanan savaşlar ve olumsuz-
luklar, ihracatımızı ciddi anlamda etkilemiş 
bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu 
ülkelerle yapmış olduğu ihracatta’ ki hedef-
lerinin, tutmamasını ve önümüzü yeterince 
görmememizi engellemiştir.

Değerli meslektaşlarım, bu tür gelişmeleri 
yaşadıkça, hayatın içinde kaçınılmaz olan 
bu tecrübeleri’ de çok net olarak yaşayarak 
görmekteyiz. İşte bu yüzden ülke ekonomi-
lerin’ de de zaman, zaman bu tür kırılgan-
lıkların ve sıkıntıların yaşanabileceği’ de 
unutulmamalıdır. 

Bu nedenle üretimlerimizde ve kazanımla-
rımızda, istediğimiz sonuçları elde edeme-
yebiliriz. Tüm bunları göz önüne alarak 
sektörümüzde, arz ve talep doğrultusunda 
yatırımlarımızı gerçekleştirmeliyiz.

Sektör üyelerimizin, morallerini yüksek 
tutması için, her an yeniliğe karşı ken-
dilerini hazır durumda bulundurmaları 
lazımdır.  Aksi takdirde işletmelerimiz’ deki 
makinalarımızı bir hurda yığını olmaktan 
kurtaramayız. Hele hele İstanbul gibi büyük 

şehirlerde, küçük ve orta ölçekli işletme-
ler arz ve talep doğrultusunda, hareket 
ederlerse, kazanmamaları için hiçbir sorun 
kalmayacaktır.

Sektörümüzün önemli konularından 
birini’ de, banka kredileri oluşturmakta-
dır. Kredilerinden uzak durarak kendi öz 
sermayemizle bir şeyleri gerçekleştirmek, 
işletmecilerimizi riskten uzak daha güvenli 
bir çalışma ortamına çekecektir.

İhracat ayağına baktığımızda ise, serbest 
ticaretten uzak durulması, aksi halde bun-
dan kaynaklanan olumsuzluklar karşısında, 
sektörde zincirleme bir çöküşün yaşanabile-
ceği olasılığı da unutulmamalıdır.  

Doğal olarak bu gelişmeler karşısında, en-
dişe verici sektörel olaylar, kapasite fazlalı-
ğı, bilinçsizce yapılan yatırımlar ve serbest 
ekonomide fiyatların istikrarsız olması, 
hiçbir işletmeye fayda sağlamayacağı gibi 
ülke ekonomisine’ de çok ciddi anlamda 
zarar vermesine neden olacaktır. 

Ayrıca ülkeye vergi vermemek adına, ka-
pasite artıran ve makine yatırımı yapan iş-
letmelerin, başka ülkelerin ekonomisine ve 
sanayisine destek vermekten başka bir işe 

yaramadığı ortadadır. Üreten, pazarlayan, 
ihracat yapan bir Türkiye yaratırsak işte o 
zaman 2023 hedeflerine ulaşmış oluruz. Bu 
gün AVM’ lerin çoğalması, rezidansların 
yükselmesi, ülkemize geçici bir büyüme 
sağlamaktan öte gitmemiştir. 

Tabii ki bunlarda gereklidir. Fakat ülke-
mizin kalkınması için, süreklilik sağlayan 
yatırımlara ihtiyacımız vardır. Bir ülkenin 
kalkınması için hep birlikte, ihtiyaç olan 
sanayi ürünleri üzerinden arz ve talepleri-
mizi gerçekleştirmeliyiz. Üretici bir toplum 
yaratmalıyız ve dışa bağımlılıktan kurtul-
malıyız. İş kurmak ve eleman çalıştırmanın, 
gittikçe güçleştiği gerçeği ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. İthal insan gücünün de 
devreye girmesiyle sektör olarak zor bir 
dönemde bizleri beklemektedir. Bu koşullar 
altında kendi öz kaynaklarımızı devreye 
sokmaktan başka çare görünmemektedir.

ÖRSAD Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri 
olarak ülkemizi yöneten idarecilerimizden,  
ülke ekonomisinin gelişmesinde çok ciddi 
payı olan sektörümüzün, sorunlarına bir an 
evvel çözüm bulunmasını, arz ediyoruz.

Yaklaşan yeni yılınızı kutlar, esenlikler 
dilerim. 
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Fikri Kurt
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Tekstil Sektörünün Değerleri 
Merhaba. 2014 yılının son 
sayısını hazırlayarak, siz değerli 
okuyucularımıza sunmak,  ha-

berleri, yazıları, makaleleri paylaşmak, 
görevini üstlenmiş bulunuyorum. 

Tekstil sektörünün,  yani sizlerin ger-
çekleştirdiği her başarılı çalışmayı yine 
sizlerle ve kamuoyu ile paylaşacağımız 
gibi, sorunlarınızı’ da yerinde görerek ve 
dinleyerek, en kısa zamanda giderilmesi 
için, ilgililere ulaştırmayı, ÖRSAD, örme 
dünyası dergisi olarak bir görev biliyor, 
her zaman yanınızda olduğumuzu unut-
mayın diyoruz.

Ülkemizin ekonomisine çok ciddi oranda 
katma değer kazandıran, Tekstil ve örme 
kumaş sektörü, bütün bunları gerçekleş-
tirirken, karşılaştığı sorunlar karşısında 
zaman, zaman sıkıntı çektiği’ de gözden 
kaçmamaktadır. 

Bu sıkıntılarla beraber, haksız rekabetin 
getirmiş olduğu istikrarsızlık neticesinde, 
birçok orta ve küçük işletmelerin yok 
olup gittiği’ de çok net olarak görülmek-
tedir. 

Bunun için en güzel çalışmanın gerçek 
arz ve talep doğrultusunda gerçekleşeceği 
gibi. Devletinde desteği gerekmektedir. 
Dünyada yaşanan bu son olaylar karşısın-
da, işletmelerin büyük küçük demeden, 
etkilenmemesi için bir an evvel tedbirleri-
ni alması’ da kaçınılmazdır.

Arz ve talep’ in önemli olduğu kadar,  
pamuktan makinaya, kalifiye eleman-
dan, haksız rekabete, ihracattan ithalata, 
eğitiminde içinde olduğu birçok konunun 
çözülmesi halinde, sektörün her şeyiyle 
kendi kendine yeter hale gelerek, sorunla-
rı oluşturan en büyük yumağın çözülmesi 
demektir. 

Sektöründe Dünyanın birçok ülkesine, 
fark atan bir ülkeden, Dünyanın lideri 

olan bir ülke konumuna geçmesi hiçte zor 
değildir.  

Bu yüzden ülke adına, istikrar adına, 
beraberliğin olduğu kadar, herkesin’ de 
üstüne düşen görevi yerine getirmesi 
şarttır.

İşte ÖRSAD Örme Dünyası Dergisi 
olarak, Türk tekstili ile birlikte, en önemli 
parçası olan Örme sektörünün faaliyetle-
rini, sorunlarını ve başarılarını ekibimizle 
birlikte takip ederek en doğru şekilde 
sizlere sunmayı’ da bir görev biliyoruz.

Hep birlikte ülkemizi ve Dünyamızı mut-
lulukla ürettiğiniz kumaşlarla sarmanız 
dileğiyle sağlık, huzur ve başarılarla dolu 
yeni bir yıl diliyorum. 

İSTİKRAR 
İÇİN EN ÇOK 
BERABERLİĞE 
İHTİYAÇ VAR
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Fikri KURT 01.01.1956 Trabzon İli Çaykara 
İlçesinin, Çayırbaşı köyünde dünyaya 
gelmiştir. Okul hayatına burada başlamıştır. 
Orta ve Lise Eğitimi için Trabzon Lisesi’ne 
gitmiştir. Lise bitiminde kazandığı Dic-
le Üniversite’sini hayatın zorluklarından 
dolayı yarıda bırakarak 1974 yılında 13 
yıl çalışacağı Almanya’ya gitmek zorunda 
kalmıştır.1987 yılında çok sevdiği ülkesine 
dönerek Örme Sektörüne giriş yapmıştır. İlk 
6 yılında Mangan Tekstil olarak örme sek-
töründe faaliyet göstermiştir. 1993 yılında 
Fikri Örme San. Tic. Ltd. Şti.’yi kurmuştur. 
Uzun yıllardır örme kumaş satışı yapan 
Fikri Kurt örme sektöründe’ ki diğer şirketi,  
Kurt Tekstil Örme’ yi kurmuştur. Sonrasında 
plastik sektöründe üretim yapan Fimaks 
Plastik A.Ş, Demir Çelik Sektöründe imalat 
yapan Horoz Demir Ltd.Şti, Ambalaj sektö-
ründe imalat yapan Ekopack Ambalaj San. 
Tic. A.Ş. ve İnşaat sektöründe faaliyet gös-
teren EET Yapı Mimarlık ve Mühendislik 
San. Tic. Ltd. Şti ve Kurt Hafriyat San. Tic. 
Ltd. Şti. şirketlerini kurarak, Türk Sanayi-
sinde ciddi atılımlar yapmıştır. Sanayide’ ki 
bu ciddi yatırımların yanı sıra 2006’dan bu 
yana Örme Sanayicileri Derneği Başkanlığı 
yapan Fikri KURT aynı zamanda İstanbul 
Sanayi Odası Tekstil Örme grubu temsilcisi 
ve İTHİB Yönetim Kurulu üyesidir. Trabzon 
Dernekpazarı Kültür ve Yardımlaşma Vakfı-
nın Başkanı olan Fikri KURT aynı zamanda 
Trabzonspor Kongre üyesidir.

1959 Sivas doğumlu, evli ve 2 çocuk ba-
basıdır. Örme işine 1993 yılında Mer&Taş 
Tekstil Örme San. ve Tic. Ltd. Şti ‘ni kurarak 
başlayan Dikilitaş, halen işine devam etmek-
tedir. ÖRSAD da iki dönemdir yöneticilik 
yapmaktayım. 

Özgeçmiş
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Fikri Kurt
Yönetim Kurulu Başkanı

27.06.1983 tarihinde Niğde ili Hacı Ab-
dullah kasabasında doğdu. İlköğrenimini 
Kemalpaşa İlköğretim Okulunda yaptı. Orta 
öğretimini, 1 yıl İngilizce ön hazırlık Çınar 
Kolejinde, daha sonra Güneşli Kolejinde 
tamamladı. Galatasaray Lisesinde 1 yıl 
İngilizce eğitimi aldıktan sonra Topkapı 
Tekstil Meslek Lisesini bitirdi. 2000 yılında 
başladığı tekstil sektöründeki çalışma haya-
tına, 2005 yılında Şafak Tekstil Örme San. 
Ve Tic. Ltd. Şti.’nin yönetimini devralarak 
devam etmiştir. Halen Şafak Tekstil Örme 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin yönetim kurulu 
başkanıdır.

Evli ve 1 çocuk babası olup İngilizce bil-
mektedir. ÖRSAD yönetim kurulunda yer 
almakta ve genel sekreter olarak görevini 
sürdürmektedir

Recep Çaymaz
Genel Sekreter

07/04/1970 Van doğumlu, Üniversite me-
zunuyum.1998  yılından beri  örme kumaş 
imalatı  yapan C-D Tekstil  San ve Tic.Ltd.
Şti.’nin  sahibiyim .Evli  bir çocuk babası-
yım.

Cenap Dışarlı                                                                       
Yönetim Kurulu Üyesi

1969 Adana Doğumlu.  İlk Orta Lise 
Öğrenimini Adana’da Tamamlamıştır. 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Ekonomi 
Bölümünden Mezundur. Dokuz yıldır Doğa 
Tekstil End. ve Tic. A.Ş’ de Pazarlama Satış 
Müdürü olarak görev yapmaktadır.  Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Yusuf Ziya Zeray
Sayman

1972 yılında Mersin’de doğdu. İlk ve orta 
eğitimini aynı ilde yaptı. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü 
bitirdikten sonra, 2002 yılında Tekstil 
sektörüne girdi ve halen ÇMS Çavuş Metal 
Tekstil San. Tic. A.Ş’nin Yöneticiliğini 
yapmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşla-
rının yönetimlerinde görevlerinde bulunan 
Karabela 2014-2019 dönemi Bahçelievler 
Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Aptullah Karabela
Y.K. Başkan Yardımcısı

Vahit Dikilitaş
Y.K. Başkan Yardımcısı
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03/12/1965 Trabzon doğumlu,Lise mezu-
nuyum.1990 yılından beri  örme kumaş 
imalatı  yapan Bostan Tekstil A.Ş. Yönetim 
Kurul  Başkan yardımcısıyım .2003 yılında 
kurmuş olduğumuz iplik üretim tesisle-
rimizde Örme kumaş imalatı bölümünde 
görev yapmakta olup.Evli  dört çocuk 
babasıyım.

Kullar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Başkan 
Yrd.

1959 yılında Düzce ili Gölyaka ilçesi Aksu 
köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaoku-
lu bitirdikten sonra 1972 yılında İstanbul’a 
ağabeyinin yanına gelerek gündüz çalışıp, 
gece akşam ticaret lisesini bitirmiştir. 
1978’de Suverenler firmasında çalışmaya 
başlamış olup, 1992 yılında BFS ÖRME 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’ ni kurmuştur. 
ÖRSAD Örme Sanayi Derneği’nin kurucu-
larındandır.  Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Şinasi Parlak                                                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Bostan                                                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Kul                                                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

1965 Sivas doğumlu, lise mezunu.1970 
yılında kurulan, sırasıyla, örme kumaş boya 
ve apre iplik boya ve apre, iplik ve baskı 
tesislerini faaliyete geçiren GÜLLE Entegre 
Tekstil İşletmeleri Emlak Danışmanlığı 
San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi, evli 
ve iki çocuk babasıdır.

26/11/1987 doğumlu, endüstri mühendisliği 
mezunudur. 1997 yılından beri fantezi örme 
kumaş imalatı yapan Şahin örme Tekstil  
firmasında ihracat departmanı bölüm yöne-
ticisidir. Evlidir.

Hikmet Gülle                                                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Şahin                                                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

01.01.1988 İstanbul doğumludur. İlk ve 
ortaöğretimini Özel Ar-el Koleji’nde tamam-
ladıktan sonra, lisans eğitimini, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Ticaret 
bölümünde almıştır. İngiltere’de aldığı dil 
eğitiminin ardından yüksek lisans için ABD 
Schiller University, Uluslararası Finans ve 
İşletme bölümünü tercih etmiştir.2011 yılın-
da tamamladığı askerlik görevinden sonra, 
2012 yılı itibariye Ribanateks Tekstil San. ve 
Tic. Ltd Sti.’de  “Dış Ticaret Yetkilisi” olarak 
görev almaktadır. Halen görevini aktif olarak 
sürdüren Mustafa Korkmazcan, evlidir.

1962 İstanbul Doğumlu. Nişantaşı, Özel 
Işık Lisesinden mezun. 1979-1982 Yılları 
Arasında İngiltere’ de Lisan Öğrenimi Gör-
dükten sonra, iş hayatına aile firması olan 
Herboy çamaşırlarında, çalışma hayatına 
başladı. Otuz yıldır tekstil sektöründe yer 
almaktadır. Aynı zamanda Herboy Örme 
Sanayi ve Ticaret A.Ş’ de Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmaktadır. Halen 
örme kumaş imalatına devam etmektedir. 
Evli ve iki çocuk Babası’ dır. Halen  ÖR-
SAD da üçüncü dönemdir, yönetim kurulu 
üyeliğinde bulunmakadır..

A. Fuat Yılmaz                                                                                   
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Korkmazcan
Yönetim Kurulu Üyesi
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Fuar Takvimi

4.BALKAN TEKS 

NOVIPAZAR SIRBISTAN

26 / 28 ŞUBAT 2015 
Birim m2 fiyatı (Nakliye Dahil) 290 €
Teşvik %50

Sırbistan devletinin tekstil üretim merkezi 
Novipazar Türkiye ile olan yakın ticaretini 
geliştirmeyi hedefliyor. Bu çerçeve de Me-
ridyen Fuarcılık bölgenin en önemli tekstil 
fuarının organizasyonunu 40 seçkin tekstil 
firmasının katılımı ile 2012 ve 2013 ve 
2014 senesinde gerçekleşti. 4ncü fuarımız 
Hırvatistan ,Makedonya, Karadağ, Bosna 
Hersek gibi bölge ülkelerinden de ziya-
retçilerin iştirak edeceği ,yoğun ziyaretçi 
katılımı olarak tekrar gerçekleştirilecektir.

2.POLAND INTERNATIONAL

TEXTILE 2015

18 / 20 ŞUBAT 2015 
Birim m2 fiyatı (Nakliye Dahil) 330 € 
Teşvik %70

Türk tekstil üreticileri için önemli ihracat 
merkezlerinden olan LODZ kapılarını 
uluslar arası bir fuarla açıyor..300 e yakın 
katılımcısı olan 40  bin’e  yakın ziyaretçisi 
olan fuar mart ayında tekrar gerçekleşecek. 
Polonya’nın üretim ve toptancı merkezi 
olarak bilinen bu şehir, ciddi yatırım ve ti-
cari fırsatlar barındırmaktadır.Polonya şu an 
Türkiye için ticarette hedef ülke statüsünde-
dir.Bu durumda olan ülkeler için fuar teşvik 
uygulaması %70 olarak belirlenmiştir..Yani 
çok düşük maliyetle, Ülkenin en önemli fua-
rında yer alma fırsatı sizlere sunulmaktadır.

2. TURKISH TEXTILE SHOW 

FLORANSA ITALY

21 / 23 OCAK 2016
Birim m2 fiyatı (Nakliye Dahil) 360 €
Teşvik %50

İtalya uzun yıllar Türkiye’nin tekstil konu-
sunda öncelikli ihracat yaptığı ülkelerden 
biri olmuşdur. Ancak bu büyük ticari iliş-
kiye rağmen..Türk firmalarına uygulanan 
fuar katılımı konusunda ki ambargo halen 
devam etmektedir. ..   Son olarak açıklanan 
resmi rakamlara göre 2014 Temmuz ayına 
kadar ihracatımız (Kumaş ve İplik) bazında 
yuzde 32’lik artışla  tarihimizde ki rekor 
seviye olan 980 milyon dolara çıkmış ve 
en fazla ihracat yaptığımız ülke  olmuştur..
Meridyen fuarcılık 2 ülke arasındaki bu 
ticari ilişkinin önemli bir fuar’a imza atarak 
daha da gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Ortaya çıkan başarı neticesinde Fuarımız 2 
nci defa tekrar düzenlenecektir.Bu önemli 
organizasyonda yer almayı değerlendirme-
lerinize sunarız.

YURT DIŞI TEKSTİL 
FUARLARI                                
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Genel Sekreter

Değerli Meslektaşlarım, ülkemi-
zin hızla gelişen ekonomisine 
ciddi oranda katkı sağlayan, 
sektörlerden biride kuşkusuz, 

tekstil ve tekstil ürünleri sektörüdür. 

Yani bizlerin, emeği, alın teri ve girişimle-
riyle, bu sektöre emeği geçen herkesle, bu 
günlere gelen örme sanayinin,  bu sektö-
rün içinde yer alması çok önemlidir. 

Ülke ekonomisine, istihdam ve istikrara, 
bizimde katkımızın olması bizler adına 
gurur vericidir.

Dünyanın ve Avrupa nın tekxtil sektörün-
de, lider konumundaki ülkeleri ve firma-
larıyla yarışan, zaman zaman ürettikleri 
ürünler ve tasarımlarıyla ön sıralarda yer 
alan firmalarımızın başarısı’da  yurdu-
muza artı değer kazandırdığı gibi, bu 
çerçevede  kendilerine daha da iş düşeceği 
görülmektedir.

Textil sektöründeki gelişmeler, artık 
bizim, Dünyanın ve Avrupa nın bazı 
ülkelerinde değil, tamamında başarılı 
olmamıza yönlendirmiştir. İşte bu yüzden 

daha çok yapmamız gereken işlerin olması 
kaçınılmazdır.

Tarladaki pamuk üreticisinden son ütücüsü-
ne kadar, tasarımcısından teknik personeli-
ne kadar büyük özveriyle çalışan persone-
limizi başarısından dolayı kutlamak bizim 
için gurur verici olmalıdır.

Bu özveriyi istihdam ve istikra dönüştüre-
rek, ülke ekonomisine sunan ve sektörü-
müzün, Dünyada önemli bir yere gelmesini 
sağlayan, iş adamlarımızın yani meslektaş-
larımızın katkıları, kuşkusuz tartışılamaz.

Bu kadar olumlu gelişmeler kaydeden 
tekstil sektörünün ve onun en önemli kolu-
nu oluşturan örme sanayinin, bir an evvel 
organize sanayi bölgelerinde yer alması, 
kalifiye eleman yetiştirmesi ve sektörün ana 
maddesini oluşturan pamuk’ta istikrarının 
sağlanması için çalışmaların başlatılması 
ve sektörün kollarını oluşturan birim, birlik 
ve derneklerin koordineli çalışması da artık 
kaçınılmaz olmaktadır. 

Yeni yılda Sağlık ve Huzur Dolu Günlerle Bir-
likte Yeni Başarılar İmza Atılması Dileğiyle... 

ÜLKE EKONOMİSİNE 
KATKIMIZIN OLMASI 
GURUR VERİCİDİR

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

Recep Çaymaz
Örsad Genel Sekreteri
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Türkiye’de, Çorlu Çerkezköy’de elastan 
fabrikası kuran ve yaklaşık Türk tekstilinin 
ihtiyacının yarısını karşılayan Hysoung, 
2014’ün son seminerini Holiday Inn 

Otel’de gerçekleştirdi. 12 Kasım Çarşamba 
günü gerçekleştirilebn seminer Has Group 
ortaklığı ile yapıldı. 

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri 
ile tekstil sektörünün temsilcileri, ’tekstilin 
anavatanı’ olarak kabul edilen Denizli’de 
bir araya geldi. Denizli Sanayi Odası 
(DSO) ile Tekstil Makine ve Aksesuvar 
Sanayicileri Derneği (TEMSAD) işbirliği 
ile düzenlenen ’Tekstil Makine Sanayicileri 
Tekstilin Anavatanında’ adlı toplantı, Dede-
man Park Otel’de yapıldı. Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, 
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant ve 23 
Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicisi 
ile tekstil sektörü temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, sektörün sorunları dile getirildi. 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Tosunoğlu, Denizli tekstil sektörünün 7 bin 

yıllık geçmişi olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu:

“Tekstil sektörüne verilen teşvik her geçen 
yıl azalıyor. Bir yıl içerisinde Denizli’de 
teşvikten yararlanan yalnızca 11 firmamız 
var. Ayrıca, siyasetçilerimizin ’Tekstil 
sektörü ölüyor’, açıklamalarının ardından, 
bankalar yüzde 8-9 gibi yüksek oranda 
faizle bile kredi vermekten kaçınıyorlar, 
tekstile daha temkinli yaklaşır oldular. Yine 
bir bakanımızın, ’1 kilo uydu 6 ton tekstile 
eşdeğer’ şeklinde açıklamaları, tekstil sek-
törünün gözden çıkarıldığı anlamına geli-
yor. Ancak, tekstil sektörü ölmez. İnsanlar 
sokakta çıplak dolaşmaya başladığı gün bile 
tekstil ölmez.”

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri 
ile tekstil sektörünün temsilcileri, ’tekstilin 
anavatanı’ olarak kabul edilen Denizli’de 
bir araya geldi. Denizli Sanayi Odası 
(DSO) ile Tekstil Makine ve Aksesuvar 
Sanayicileri Derneği (TEMSAD) işbirliği 
ile düzenlenen ’Tekstil Makine Sanayicileri 
Tekstilin Anavatanında’ adlı toplantı, Dede-
man Park Otel’de yapıldı. Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, 
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant ve 23 
Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicisi 
ile tekstil sektörü temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, sektörün sorunları dile getirildi. 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 

Tosunoğlu, Denizli tekstil sektörünün 7 bin 
yıllık geçmişi olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu: “Tekstil sektörüne verilen teşvik 
her geçen yıl azalıyor. Bir yıl içerisinde 
Denizli’de teşvikten yararlanan yalnızca 
11 firmamız var. Ayrıca, siyasetçilerimizin 
’Tekstil sektörü ölüyor’, açıklamalarının 
ardından, bankalar yüzde 8-9 gibi yük-
sek oranda faizle bile kredi vermekten 
kaçınıyorlar, tekstile daha temkinli 
yaklaşır oldular. Yine bir bakanımızın, ’1 
kilo uydu 6 ton tekstile eşdeğer’ şeklinde 
açıklamaları, tekstil sektörünün gözden 
çıkarıldığı anlamına geliyor. Ancak, tekstil 
sektörü ölmez. İnsanlar sokakta çıplak 
dolaşmaya başladığı gün bile tekstil ölmez.”

Türkiye’de Tekstil bitmez  

Creora’dan boyahaneciler 
Teknik seminer

Türkiye’de Tekstil bitmez  

Türkiyenin önde gelen hazır giyim per-
akende zinciri LC Waikiki, Bosna’nın 
Mostar şehrinde “Mepas Mall” alışveriş 
merkezinde bir mağaza daha açtı. 

Bu mağaza ile Bosna Hersek’teki üçüncü, 
Türkiye dışındaki 100. mağazasını açan 
firmanın yeni mağazasının açılış törenine, 
Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Cihad 
Erginay, Mostar Büyükşehir Belediye 
Başkanı Lyubo Beşliç, Tema Holding/LC 
Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap 
Küçük, şirketin Uluslararası Mağazacılık 
Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım katıldı. 

Mostar Büyükşehir Belediye Başkanı 
Beşliç, mağazanın Mostar için bir ödül 
olduğunu belirterek, bunun Mostar ile Tür-
kiye arasındaki ilişkileri geliştirecek önemli 
bir adım olacağını ifade etti.

LC Waikiki 
100’üncü 
mağazasının 
Bosna’da açtı
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Örme Sanayicileri 
Derneği (ORSAD)’ın 
5’inci Olağan Genel 
Kurulu, 1 Kasım 
2014 Cumartesi günü 
Merter Green Park’ta 
gerçekleştirildi. 
Tek listeyle gidilen 
seçimde 8 yıldır 
dernek başkanlığını 
yürüten Fikri Kurt 
yeniden başkan 
seçildi.

Genel Kurulu, divan başkanı ve 
katip üyelerin seçimin ardından 
gündem maddeleri okunarak 
başladı. 4’üncü dönem yönetim 

kurulu adına Fikri Kurt kürsüye çıkarak 
2011-2014 döneminde yönetim olarak 
yaptıkları çalışmalar ve sektörün genel 
yapısı üzerine bir konuşma yaptı. Ardından 
faaliyet raporu, mali tablo ve tahmini bütçe 
okundu. 

Fikri Kurt’un başını çektiği liste 13 kişiden 
oluşuyor. Büyük kısmı geçen yönetimde de 
görev almış kişilerden oluşurken yönetime 
beş yeni katılım oldu. 

Yeni yönetim kurulu ve denetleme kuru-
lunun seçiminin ardından yeni yönetim 
kurulu dernek organlarını belirlemek 
amacıyla ilk toplantısını 5 Kasım 2014 
Çarşamba günü dernek merkezinde ger-

çekleştirdi. Toplantıda 13 kişilik yönetim 
kurulu içinden başkan, başkan yardımcıları 
ve diğer yönetim organları belirlendi.  Fikri 
Örme’nin yönetim kurulu başkanı Fikri 
Kurt oy çokluğu ile yeniden bu göreve geti-
rildi. Başkan Yardımcılığına Vahit Dikilitaş 
ve Aptullah Karabela getirildi. 

İLK KEZ BİR KADIN YÖNETİM 
KURULUNA SEÇİLDİ

ÖRSAD’ın 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda 
bir ilk yaşandı.  Dernek tarihinde ilk kez bir 
kadın yönetim kuruluna seçildi. 

Erkek egemen bir sektör olan örme kumaş 
sanayinde Fikri Kurt’un listesinden aday 
olan Merve Şahin, yönetim kuruluna girme-
yi başardı. Şahin Örme’nin Yönetim Kurulu 
üyesi olan Merve Şahin (27), Endüstri 
Mühendisliği mezunudur. 

Haber
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ÖRSAD’IN 5’İNCİ 
GENEL KURULU 
YAPILDI



Haber
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2014-2017 YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
FİKRİ KURT FİKRİ ÖRME Y.K. Başkanı

VAHİT DİKİLİTAŞ MER-TAŞ Y.K. Başkan Vekili

APTULLAH KARABELA ÇMS TEKSTİL Y.K. Başkan Vekili

YUSUF ZİYA ZERAY DOĞA TEKSTİL Sayman

RECEP CAYMAZ ŞAFAK TEKSTİL Genel Sekreter

HİKMET GÜLLE GÜLLE TEKSTİL Üye

ALİ FUAT YILMAZ HERBOY ÖRME Üye

HASAN BOSTAN BOSTAN TEKSTİL Üye

ŞİNASİ PARLAK BFS ÖRME Üye

İLKAN KUL KULLAR TEKSTİL Üye

MUSTAFA KORKMAZCAN RİBANATEKS Üye

MERVE ŞAHİN ŞAHİN TEKSTİL Üye

CENAP DIŞARLI C-D TEKSTİL Üye



Kısa Haber
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Tekstil Araştırmaları Derneği Başkanı 
Ekrem Hayri Peker, tekstilin geleceğini 
Nano kimyasalların tekstil materyallerine 
uygulanmasında gördüklerini belirterek 
firmaların ve üniversitelerin birlikte 
çalışması gerektiğini söyledi.

TÜBİTAK’ın, tekstilin hakim olduğu 
bölgelerde nano teknoloji merkezleri 
kurmasının elzem teşkil ettiğini söyleyen 
Peker, “Üniversitelerdeki araştırmacılar 
nano partikül üretimi yapmak için 
çalışmaların yanı sıra yine bu alanda 
çeşitli uygulamalar üzerinde çalışmalar 
yapmaktadırlar. 

Ancak çoğu üniversitede mühendislik 
bölümleri bir bina içine tıkılmış vaziyet-
tedir. Labaratuarlar yeterli olsa da tekstil 
mühendisliği bölümleri makine ve ekipman 
yönünden yetersizdir. 

Makine ve ekipmanların kurulup 
çalıştırılacağı geniş alanlar maalesef 
yoktur. Oysa mühendislik bölümleri birer 
fabrika gibi olmalı ve mühendis adayları 
burada çeşitli uygulamalar yapabilmelidir.” 
şeklinde konuştu. 

Tekstil Nano 
Teknoloji 
trenini 
kaçırmamalı

CNN International’da bir programa konuk 
olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği 
başkanı Cem Negrin, Türkiye’de tekstil 
sektörünün büyüdüğünü, tekstil işçisinin 
kazandığı ücretin Avrupa birliğindeki diğer 
ülkelere oranla daha fazla olduğunu söyledi. 
Türkiye’de teknolojisi genç ve  yüksek 
üretim kapasitesiyle üretim yapan sayıda 
büyük fabrikanın olduğunu belirten Negrin, 
rakip ülkelerin önümüzdeki on yıl içinde 
dahi bizimle yarışamayacağını iddia etti.  
Negrin’e göre,  Türkiye’nin konfeksiyon ve 
hazır giyim üretimi artmaya devam edecek, 
hiçbir şekilde azalmayacak.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 
Uluslararası Ticaretin Finansmanı ve Risk 
Yönetimi’ semineri düzenledi. UİB Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen seminere 
ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı.

Eğitmen Reşat Bağcıoğlu tarafından 
verilen seminerde, İşletmelerde Fi-

nansal Yönetim ve Uluslararası Ticaret, 
İthalat ve İhracat Öncesi Finansman, 
Uluslararası Ticaretin Ödeme Şekilleri, 
Uluslararası Ticarette Banka İlişkileri, 
İthalatın Prefinansmanı, İhracatın 
Prefinansmanı, Leasing, İhracat ve İthalat 
Sonrası Finansman gibi konular ele 
alındı.

Tekstilin hammaddesi pamuktan iplik iplik-
ten çeşitli tekstil ürünleri üretildiği aşikar 
ancak tersi döngünün de olduğu çok fazla 
kimse bilmez. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pamuklu 
tekstil ürünleri atık hale geldikten sonra 
da değerlendiriliyor. Özel olarak yapılmış 
makinelerde işlem gören tekstil atıkları 
önce elyafa ardından ipliğe dönüştürülerek 
değerlendiriliyor. 

Türkiye’de bu amaçla faaliyet gösteren 

fabrikaların önemli bir kısmı Uşak’ta faali-
yet gösteriyor. 

Bu ilimizde, dünyanın çeşitli yerlerin-
den toplanan tekstil atıklarından hiçbir 
kimyasal madde kullanmadan hazır renkli 
pamuk ve iplik elde ediliyor ve orijinalinin 
üçte biri fiyatına tekrar piyasaya satılıyor.  
Türkiye’nin geri dönüşüm sektöründe 
1,7 milyar dolar pazarı var ve tekstil 
telefleri, pet şişe ve araba lastikleri geri 
dönüşümünün yüzde 70’ini yani 1, 2 milyar 
dolarlık kısmını oluşturuyor. 

TGSD Başkanından iyimser öngörüler

Uluslararası Ticaretin riskleri semineri

Tekstilde geri dönüşüm hacmi 
1 milyar doları aştı



Haber



Kasım 2013’te ilki 
düzenlenen tekstil 
zirvesinin ikincisi 22-
24 Ekim günlerinde 
Kahramanmaraş’ta 
yapıldı. Doğu 
Akdeniz Kalkınma 
Ajansı (DOĞAKA) 
tarafından 
Kahramanmaraş 
Sanayi ve 
Ticaret Odası ve 
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 
Üniversitesi işbirliği 
ile gerçekleştirildi.

Haber
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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başka-
nı Hikmet Tanrıverdi, “Türkiye’nin 
tekstilden çıkmak gibi bir şansı yok. 

Türkiye, bu sektörü daha da büyütmesi 
lazım. Tekstil bizim ana sektörümüzdür. 
Çünkü bu tekstil bizim DNA’mızda var, 
bizim genlerimizde var” dedi.

2’inci kez kapılarını açan Kahramanmaraş 
Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2014 Fuarı 
ile eş zamanlı olarak düzenlenen zirve kap-
samında yurtiçi ve yurtdışındaki üniversi-
telerin ilgili bölümlerinden akademisyen ve 
öğrenciler tarafından hazırlanan 50 proje ve 
30 poster, 3 gün boyunca sergilendi.

Toplantıda bir konuşma yapan IHKİB 
başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’nin 
2023 hedefi için 60 milyar dolarlık ihracata 
odaklandıklarını belirterek organizatör 
ülke, üretim, marka ve tasarım ile bu hedefe 

ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Organizatör ülke rolüyle ihracatı artırma-
ya çalışacaklarını dile getiren Tanrıverdi, 
“Türkiye’de üretim ve marka etkisiyle belki 
bugünkü miktarlarda üretim gerçekleştire-
ceğiz ama şu anda yaklaşık 20 milyar dolar 
olarak ürettiğimiz malı 30 milyar dolara 
satacağız. 

Yani miktarlarda çok büyük bir değişiklik 
olmayacak. İkincisinde ise moda ve tasarı-
mı ön plana çıkartarak, Türkiye koleksiyon 
hazırlatıp tasarım yaparak hazırladığımız 
koleksiyonları da biz başkalarına yapacağız. 

Eskiden bize numuneler gelirdi ‘şunu 
istiyorum’ denirdi artık biz onu diyeceğiz” 
diye konuştu.

“Tekstil bizim DNA’mızda var” diyen Tan-
rıverdi, ayrıca şunları kaydetti:

“Türkiye’nin tekstilden çıkmak gibi bir 
şansı yok. Türkiye bu sektörü daha da 
büyütmesi lazım. Çünkü bu tekstil bizim 
DNA’mızda var, bizim genlerimizde var. 
Bunu kolay kolay üstümüzden atama-
yız. Kabuk değiştiririz, sektörümüzü 
daha yukarı taşırız ama hiç kimsenin bir 
korkusu olmasın ki bu sektör bu ülkeden 
gitmez.”

KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük ise 
bugün tekstil sektörünün ana hammaddesi 
olan pamuğa ithalat kısıtlaması getirilmek 
istenmesi, Amerikan pamuğuna damping 
soruşturması kararı alınmasının Amerikan 
ekonomisi yerine 1 milyon 400 bin ton 
pamuk tüketiminin yüzde 50’sini ithalatla 
karşılamak durumunda olan Türk tekstil 
sektörüne, dolayısıyla Türkiye ekonomi-
sine zarar verecek bir karar olduğunu dile 
getirdi. 

Karaküçük ayrıca, tekstil sektörünün 
desteklenmesine devam edilmesi ve bu 
damping soruşturması kararının gözden 
geçirilmesine ihtiyaç bulunduğunu sözleri-
ne ekledi. 

2. TEKSTİL ZİRVESİ 
KAHRAMANMARAŞ’TA 
YAPILDI
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Türkiye, fazla pamuk ithal ettiği 
ABD’ye pamuk ithali hakkında 
damping soruşturması başlattı.  
Küresel pamuk fiyatlarının gerile-

diği göz önüne alındığında, ABD aleyhine 
son yıllarda başlatılan bu üçüncü soruş-
turma küresel pamuk ticaretinde gerilimin 
arttığına işaret ediyor. ABD’den yapılan 
ithalat hakkında damping soruşturması 
başlatmasının nedeni olarak yerli pamuk 
üreticilerinin düşen pamuk fiyatlarıyla 
sıkıntıya düşmeleri gösteriliyor. 

TEBLİĞ NE İÇERİYOR

Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 
99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabe-
tin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetme-
likten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız 
rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat 
hükümleri çerçevesinde re’sen yapılan ince-
lemenin sonuçlarını içermektedir. İnceleme 
konusu ürün, 5201 gümrük tarife pozisyonu 
(GTP) altında sınıflandırılan karde edilme-
miş veya penyelenmemiş pamuktur.

SORUŞTURMA GEREKÇESİ

1) ABD menşeli inceleme konusu ürünün 
ithalatının mutlak olarak 2011-2013 dönemi 
arasında artış eğiliminde olduğu; toplam 
Türkiye pazarının büyümesine rağmen yerli 
üretim dalında ABD menşeli ithalat nede-
niyle pazar kaybı yaşanması,

(2) Yerli üretim dalının üretim, satış, kar-
lılık, istihdam ve kapasite kullanım oranı 
gibi göstergelerinde 2011-2013 döneminde 
bozulmaların ortaya çıktığı tespit edilmesi,

(3) ABD menşeli ithalatın yerli üretim 
dalının fiyatlarını 2012 yılı haricinde kırdığı 
belirlenmiştir. Öte yandan, yerli üretim 
dalının üretim maliyetlerini fiyatlarına tam 
olarak yansıtamaması neticesinde 2011-
2013 döneminde yurtiçi satış fiyatlarının 
dampingli ithalat nedeniyle baskı altında 
kaldığı, maliyet altı satışlar nedeniyle fiyat-
larının bastırıldığı ve fiyatlarının enflasyon 
karşısında reel olarak yıprandığı görülmesi,

(4) İnceleme aşamasında elde edilen deliller 
ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas 
alınarak yapılan tespitler ışığında, damping-
li olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim 
dalının ekonomik göstergelerinde zarara yol 
açtığı değerlendirilmiştir.

ABD’DEN TEPKİ GELDİ

ABD Ulusal Pamuk Konseyi (NCC) Pazar-
tesi günü yayımladığı açıklamada ekonomi 
bakanlığı’nın 18 Ekim’de başlattığı soruş-
turmanın Türkiye pamuk sektörü tarafından 
talep edilmediğini belirterek bu durumu 
‘sıra dışı’ olarak niteledi. 

NCC, Türkiye’nin daha önce benzer soruştur-
malarda hızlı karar aldığına dikkat çekerek, 
Türkiye’nin 18 Ekim tarihinden itibaren 37 
gün içinde ABD’li ihracatçılardan konu hak-
kında bilgi talebinde bulunduğunu belirtti. 

ABD 
PAMUĞUNA 
SORUŞTURMA

ABD’den yapılan 
ithalat hakkında 
damping 
soruşturması 
başlatmasının 
nedeni olarak 
yerli pamuk 
üreticilerinin düşen 
pamuk fiyatlarıyla 
sıkıntıya düşmeleri 
gösteriliyor. 



ALB TEKSTİL 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İPLİK SATIŞI

ALB İÇ-DIŞ 
TİC. TEKSTİLGİYİM

SAN. LTD. ŞTİ.
KONFEKSİYON

İMALATI VE 
İHRACATI

GAZZAL İPLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KALIN FAYN FANTAZİ

İPLİK İMALATI 
VE SATIŞI



TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, Gaziantep’in 

tarihten gelen birikimi 

ve günümüzde üretim 

ve ihracata katkıları 

nedeniyle bölge ve 

Türkiye için önemine 

değindi

Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları 
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından, Arçelik A.Ş ve 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) 

stratejik partnerliğinde, inovasyon kültü-
rünü Anadolu kentlerine yaymak amacıyla 
İzmir ve Ankara’da düzenlenen etkin-
liklerden sonra Gaziantep’te düzenlenen 
İnovasyon Haftası etkinliği; rekor katılımla 
tamamlandı. Başta Gaziantep olmak üzere 
çevre illerden ve tüm Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden yaklaşık 7 bin akademisyen, iş 
adamı, öğrenci etkinlikleri takip etti.

İzmir ve Ankara’nın ardından Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin organizas-
yonuyla Şehit Kamil Kültür Merkezi’nde 
başlayan etkinlik, üç gün sürdü. TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi evsahipliğinde 
gerçekleştirilen açılışa, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci’nin yanı sıra, bölge şehirle-
rinden çok sayıda iş adamı, akademisyen ve 
öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Gaziantep’in tarih-
ten gelen birikimi ve günümüzde üretim 
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İNNOVASYON 
HAFTASI 
GAZİANTEP’TE 
YAPILDI

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
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ve ihracata katkıları nedeniyle bölge ve 
Türkiye için önemine değindi. “Bugün 
memleketim Gaziantep’te, böyle anlamlı bir 
etkinlikte yer almanın gururunu yaşıyorum. 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı 
Gaziantep, inovasyonda geçmişten bu yana 
iddialı bir ilimiz” diye konuşan Büyükekşi, 
Gaziantep’in yaratıcı potansiyelinden al-
dıkları ilhamla bu etkinliği kentte düzen-
lediklerini ve tüm bölge illerinden katılım 
olduğunu söyledi.

TÜRKİYE İNOVASYON 
ALANINDAKİ GÜCÜNÜ 
KEŞFETMELİ

Büyükekşi, inovasyon kavramı konusunda 
tüm Türkiye’de farkındalık yaratmak iste-
diklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Biz sadece Gaziantep’in değil, ülkemizin 
yedi farklı bölgesinin büyük bir inovas-
yon potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. 
Bu potansiyeli açığa çıkarmak için de 
var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin 
inovasyon alanındaki gücünü keşfetmek 
için üç yıldan bu yana “Türkiye İnovasyon 
Haftası” etkinlikleri düzenliyoruz. Geriye 
dönüp baktığımızda, büyük bir mesafe kat 
ettiğimizi görüyoruz. Bundan da büyük 
gurur duyuyoruz. Dile kolay, üç yılda et-
kinliklerimize toplam 50 bine yakın misafir 
katıldı. Bu sayıyı kısa zamanda 100 binlere 
ulaştıracağımıza inanıyoruz.”

“HER KONUDA BİLGİ 
ÜRETMELİYİZ”

Açılışa katılan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, 6 milyar dolarlık ihracat yapan 
Gaziantep’in, dış ticaret açığı vermeyen 
önemli bir kent olduğunu dile getirdi. 
Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne 
kadarki başarılı ihracat serüveninin edilgen 
bir anlayışla büyüdüğünü söyleyen Zeybek-
çi, “Bu şekilde 2023 hedefine ve dünyanın 
en büyük 10’uncu ekonomisi olma hedefine 
ulaşamayız. Ne pahasına olursa olsun, her 
konuda bilgi üretmeliyiz. Türkiye’nin edil-
gen yapıdan kurtulup etken durumda olması 
gerekiyor” diye konuştu.

İNSAN GİBİ ROBOTLAR 
GELİYOR

Etkinliğin ikinci gününde “Teknoloji” 
konulu sunumuyla katılımcılara seslenen 
ve tüm dünyada “Robotların Da Vinci’si” 
olarak tanınan Robotics&Mechanisms Lab-
rotory (RoMela) Kurucusu Prof. Dr. Dennis 

Hong salondan büyük ilgi gördü. Özellikle 
insan gibi davranabilen ve değişen şartlara 
göre kumanda edilmeden hareketlerini 
belirleyebilen robotlar üzerinde çalışan 
Hong; sunumunda bu robotların görüntüle-
rini paylaştı. “ İnsan gibi hareket edebilen 
robotlar yapmak, bilimkurgu filmlerindeki 
kadar kolay değil. Felaketlere müdahale 
eden robotlar üzerinde çalışıyoruz” diye 
konuşan Hong, hayalinin ileride insanlara 
evlerinde tüm işlerini görebilen robotlar ya-
ratmak olduğunu söyledi. Hong ayrıca Türk 
öğrencilere; matematik ve fen bilgisi gibi 
derslere ağırlık vererek kendilerini geliştire-
bilecekleri tavsiyesinde bulundu.

“DÜNYA BİZDEN HIZLI 
İLERLİYOR”

Günün en ilgi çeken konuşması ise Koç 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç 
tarafından yapıldı. Gençlere inovasyona 
bakış açısı konusunda bir konuşma yapan 
Koç, “ Ana gündem inovasyon ve teknoloji 

olmalı. İnovasyonu geliştirecek gerekli 
iklim hazırlanmalı” dedi. Koç, orta gelir 
tuzağına da dikkat çekerek, “Teknolojiyi 
en iyi kullanan, yarışı en önde bitiriyor. Biz 
ilerliyoruz ama dünya bizden hızlı olunca 
bir anlamı olmuyor” diye konuştu.

KADINLAR İNOVASYONA DAHA 
YATKIN

Etkinliğin son gününde, The İnnovation 
Race şirketi kurucusu Robert Tucker, 
katılımcılara inovasyon kavramının ortaya 
çıkışı ve gelişimiyle ilgili bir sunum yaptı. 
Tucker, kadınların inovasyona çok daha 
yatkın olduğunu söyleyerek, “kadınlara 
önem verin, Türkiye inovasyonla zıpla-
maya hazır bir ülke” dedi. Dijital alanda 
inovasyon, el sanatları ve inovasyon gibi 
oturumların gerçekleştirdiği kapanış günün-
de, gençlerin işadamlarından staj imkanı 
bulabilmek için soru sordukları “Göster 
kendini” kariyer etkinliği yine yoğun ilgiye 
sahne oldu. 
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ÇALIŞMALARINIZ İÇERİSİNDE 
YAPMANIZ GEREKEN 
ÖNCELİKLİ İŞLER NELERDİR?

ÖRSAD’ ın en önemli görevlerinden biride, 
sektörümüzün ve üyelerimizin sorunlarını 
dinleyerek, köklü çözümler bulmak, sistemi 
insanlara faydalı olacak şekilde düzen-
lemek, arz, talep ve modanın gündemini 
sağlayan, firmalarla ilgili makine yatırımını 
gerçekleştirmek. 

Yani herkesin araştırma yapmadan maki-
naya yatırım yapmamasını, bunların dünya 
piyasasını değerlendirerek arz ve talep 
doğrultusunda gerçekleşmesini sağlama-
sını, ÖRSAD’ ın görevlerinden biri olarak 
görüyoruz. Çünkü sektörümüzde gelişen 
teknolojiden nasibini almalı. 

Dünya ve Avrupa yı gelişen teknolojisiyle 
beraber izlediğimizde, makinalarında moda 
sektörünü ne kadar yakında takip ettiğini 
çok net olarak görmekteyiz. 

Buda demektir ki, artık makinaların moda 
sektörüne bağlı olarak değişmesidir. İşte bu 
yüzden gereksiz yere fazla makinalar alıp 
sonunda hüsrana uğramaktansa akıllıca ya-
tırım yaparak Dünya ya ve modaya uygun 
kumaşlar üretilmesini sağlayan teknolojiye 
sahip olarak, üretim yapılmasını, gerçekleş-
tirmekte bizim için önemlidir. 

Eğer bunları değerlendirerek hareket eder-
sek, hem kendimize hem ülkemize ciddi 
anlamda ivme kazandırmış oluruz.

ÖRSAD BAŞKANI VE 
YÖNETİM KURULU OLARAK, 
SEKTÖRÜNÜZDE YAPMAYI 
PLANLADIĞINIZ ÇALIŞMALARIN 
BAŞINDA NEYİ DÜŞÜNÜYORUZ?

ÖRSAD olarak, sektörümüz dağınık bir 
yerleşime sahip olması nedeniyle, gelişen 
teknoloji ve sosyal imkanlara ayak uydur-
masında zaman zaman güçlük çekmektedir.

Bunun içinde en büyük hedefimiz sektörü-
müzü bir araya toplayacak organize örgü 
ve tekstil sanayi yerleşim merkeziyle ilgili 
çalışmaları gerçekleştirmek, ve sektörü-
müzü kendisini ilgilendiren konularda hak 
ettiği yere getirmektir.

SEKTÖRDEKİ KALİFİYE 
ELEMAN YETERSİZLİĞİ 
KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZ 
NELERDİR. KONUYLA İLGİLİ 
ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Bu konuda her ne kadar İŞKUR bağlantılı 
çalışmalar yaptıysak, insanların mesleki 
becerilerini kazandırmak adına girişimle-
rimizden, her nedense bir sonuç alamadık. 
Konuyla ilgili eğitim veren Teknik meslek 
liseleri ve meslek yüksekokulları olmasına 
rağmen,  sonuç almakta yetersiz kalınıyor.  

Geçmişte, hemen hemen en yüksek puanla 
girilen meslek okulları’na, bugün rağbe-
tin azalması da karşımıza farklı bir sorun 
olarak çıkmaktadır.  

Bunun nedenlerinin başında da, şimdiye 
kadar izlenen politikalarda, meslek okulları-
nın yeterince kamuoyuna iyi anlatılmamış 
olmasından kaynaklandığını sanıyorum.

 Üniversitelerde ve liselerde ders verilirken, 
yanında pratiğini geliştirecek yeterli dona-
nımın, hocalarımız tarafından verilmediği 
gibi bazı okullarımızda, mesleki cihazların 
olmaması da, öğrencinin kalifiye eleman 

olarak mezun olamamasının en büyük 
nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 
İstanbul ‘daki okullarımızın birinde, dona-
nımlı makine olmasına rağmen öğrencisinin 
yok denecek kadar az olması dikkat çeki-
cidir, Anadolu da yine bir meslek yüksek 
okulunda teknik donamının bulunmaması 
karşın, ÖRSAD olarak makinayı bizim 
göndermemiz gibi. 

Artık bu sorununda yetkililer tarafında bir 
an önce gündeme getirilmesi de kaçınılmaz 
olmuştur. Oysa mesleki eğitimde teori ile 
birlikte pratiğinde bir arada yapılarak, daha 
sağlıklı bir netice alınması sağlanmak gere-
kirken karşımıza faklı bir tablo çıkmaktadır. 

 Sektörümüzde kalifiye elaman noksanlığı-
nın nedenlerinden biri olarak bunu gör-
memize rağmen,  diğer taraftan kendimizi 
sorgulamanın da doğru olacağını düşünü-
yorum. Çalışanlara hak ettikleri ekonomik 
koşulların sağlanmaması da,  eleman konu-
sundaki sıkıntının nedenlerinden biri olarak 
görülmelidir.

Dolayısı ile bizim bu tutumumuz kalifiye 
eleman çalıştırmak yerine düşük maliyetli 
elemen çalıştırmakla sektörümüze ne kadar 
önem verdiğimizi ortaya koymuş oluyoruz. 
Kaliteli ürün için iyi bir ham madde ne ka-
dar önemliyse, üretimimiz içinde, mutfakta 
olan elemanda o kadar önemlidir. 

ÖRSAD BAŞKANI 
FİKRİ KURT  İLE 
SEKTÖRE FARKLI 
BİR BAKIŞ

Örsad Başkanı 
Fikri Kurt
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Dünyanın önemli 
kumaş ve aksesuar 
fuarlarından biri 
olan Texworld, New 
York ve Paris’ten 
sonra ilk kez 
Türkiye’de kapılarını 
açtı.

Türk tekstilcilerinin yakından tanı-
dığı Texworld fuarının bir ayağı 
İstanbul’da yapıldı. 4-6 Kasım 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 

fuara 14’ü Türk, 115 firma katıldı. Ağırlığı 
Uzakdoğu firmalarının oluşturduğu fuar, 
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 
Messe  Frankfurt ve Çin Uluslararası Tica-
reti Geliştirme Konseyi (CCPIT) işbirliğiy-
le gerçekleştirildi.

Fuarın gerçekleştirildiği alanın profesyo-
nel bir fuar alanı olmaması, fuarın zayıf 
taraflarından biri olarak görüldü. Bunun 
yanında sergilenen kumaşlarda dokuma 
ağırlığı oluşturuyordu. Örmenin fantezi 
kısmında birkaç firma görüldü. Türk kumaş 
sanayinin ana kalemi olan pamuklu tekstil 
ürünlerinde fazla bir firma yoktu. Sentetik 
kumaşlar daha fazla idi. İlk kez yapılan 
fuara ilişkin açıklamada bulunan Uludağ 
Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı 
İbrahim Burkay, Çin ile Türkiye’nin 3. 
dünya ülkelerinde pek çok ortak proje 
gerçekleştirebileceğini belirterek “Messe ile 
çok ciddi ortaklıklarımız var. Geçen hafta 

da Şangay’da Çin ve Uzakdoğu pazarı için 
önemli olan fuarda hep birlikteydik. Şimdi 
de burada, İstanbul’dayız.” dedi. Türkiye 
tekstil sektörünün 2013 yılı sonunda yüzde 
7 artışla 8 milyar 391 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdiğini açıklayan Burkay,  sektör 
ihracatının, genel ihracattan daha yüksek 
oranda arttığını, Türkiye’nin endüstriyel ge-
lişimi ve ihracattaki başarı öyküsünde, Türk 
tekstil sektörünün mihenk taşı olarak yerini 
aldığını söyledi. Burkay ayrıca, “Türkiye 
diğer yandan, en üst segment şirketlerden 
binlerce küçük ve orta boy modaevine, 
tasarım stüdyolarından moda okullarına 
kadar çok sayıda marka tarafından kritik 
önem taşıyan bir tedarik merkezi olmuştur” 
ifadelerini kullandı. 

TEXWORLD ISTANBUL’UN 
HEDEFİ

Texworld İstanbul, Türkiye, Ortadoğu ve 
Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Asya, 
Kuzey Afrika ve Rusya gibi büyük pazar-
lardan profesyonel ziyaretçileri ve satın 
almacıları hedefliyor. 

Fuar
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TEXWORLD 
İSTANBUL 
FUARI’NIN İLKİ 
YAPILDI
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Avrupa, hazır 
giyim ve deri 
konfeksiyonunda 
siparişleri ertelediği 
iddia ediliyor. 
Erteleme nede ni 
olarak ABD ile AB 
arasında başlayacak 
olan serbest ticaret 
anlaşması.

AB ülkelerinin siparişlerin bir 
haftadan bir aya kadar geciktiril-
mesiyle değerlendirmelerde bu-
lunan İstanbul Hazır Giyim Ve 

Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi “AB’de gelecek 
yıl için iç talep daralması beklendiğinden 
orada şimdiden bir sıkıntı olabilir” dedi. 

AB’nin Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon 
ihracatında vazgeçilmeyecek pazarlardan 
biri olduğunu aktaran Tanrıverdi, “An-
cak pazar çeşitlendirilmesine gidilmesi 
kaçınılmaz bir zorunluluk” diye konuştu. 
“Avrupa’ya alternatif Amerika olabilir” 
diyen Tanrıverdi, “ABD’de çok zayıfız, 
hızlı bir şekilde geliştirmemiz lazım. Şubat 
ayında, Las Vegas’ta uzun süredir katıl-
madığımız Magic Fair’e katılacağız. Bu 
olumlu bir etki yaratacaktır” dedi. 

ABD’nin yanı sıra Çin pazarına da dikkat 
çeken Tanrıverdi sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çin pazarı özellikle lüks ürünlerde çok 
hızlı büyüyor. Markalarımızın oraya bir an 
önce gitmeleri lazım. Fakat oraya giderken 
de bir mağaza iki mağaza açmakla olmaz, 
hızlı şekilde büyümek lazım. Bu notkada 
devlet desteklerinin yeterli olduğunu dü-
şünmüyoruz. Çin pazarına girmek isteyen 
firmalara en az 100 mağaza açacak şekilde 

bir yıl içinde uzun vadeli Eximbank destek-
lerinin verilmesi ve daha az bürokrasiyle 
işlerin sonlanması gerekiyor. Maalesef bü-
rokrasiden dolayı çok gecikmeler oluyor.” 

AB BAKANI: GÜMRÜK 
BİRLİĞİ’Nİ DONDURURUZ

AB Bakanı Volkan Bozkır “Anlaşmada tek 
bir madde istiyoruz ‘Gümrük Birliği ülkele-
rine uygulanır.’ Olmazsa Gümrük Birliği’ni 
dondururuz” dedi. AVRUPA Birliği (AB) 
ile ABD arasında Trans Atlantik Ticaret 
İşbirliği Anlaşma, “Otomatik olarak Güm-
rük Birliği ülkelerine uygulanır” maddesini 
içermezse Türkiye 1995’te AB ile imza-
lanan Gümrük Birliği anlaşmasını askıya 
almayı planlıyor. 

AB Bakanı Volkan Bozkır, sadece ABD ile AB 
arasında imzalacak anlaşma ile Türkiye’nin 
kaybının 3 milyar doları bulacağına dikkat çeke-
rek, “Hukuki dayanağı olmasa da AB’nin bu tür 
anlaşmalar imzaladığı ülkelere Gümrük Birliği 
avantajlarını uygulamayız” dedi.  Bozkır, iki 
günlük bir ziyaret kapsamında dün Oslo’ya geldi. 
Norveç ile Türkiye’nin ortak özelliğinin AB’ye 
üye olmadan AB ile özel bir ekonomik anlaşma 
yapmak olduğunu vurgulayan Bozkır, AB’nin 
ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalamasının 
Norveç’i de olumsuz etkileyeceğini ifade etti. 

ABD İLE AB ARASINDAKİ 
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 
TÜRK İHRACATCILARINI 
ENDİŞELENDİRİYOR





5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanun’un 80. mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre 4. maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas 
kazançların hesabında; 
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin 
ve işverenler tarafından sigortalılar için özel 
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik siste-
mine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar 
gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı 
alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde 
olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan 
ödemelerin brüt toplamı esas alınır.
5510 sayılı Kanun’un 80. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde ise prim matrahına 
dahil edilmeyecek kazançlar açıklanmaktadır. 
Buna göre; 

Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme 
yardımları, görev yollukları, seyyar görev 
tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı 
veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu 
ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları 
ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirle-
necek yemek, çocuk ve aile zamları, işve-
renler tarafından sigortalılar için özel sağlık 
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine 
ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 
30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi 
ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, 
prime esas kazanca tabi tutulmamaktadır. Sgk 
Prim Matrahına Dâhil Edilmeyecek Kazançla-
rın özeti tablo halinde aşağıdaki gibidir. 

ANONİM ŞİRKETLERDE 
ORTAKLIĞI OLMAYIP DIŞARIDAN 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
OLARAK ATANANLARIN 
SİGORTALILIK DURUMU 

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına 
ve hesabına bağımsız çalışanlardan anonim 
şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-
lerin komandite ortakları ile diğer şirket ve 
donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 5510 
sayılı Kanun’un 4/1(b) bendi kapsamında 
sigortalı sayılmıştır. 5510 sayılı Kanun’a göre, 
4/1(b) kapsamında sigortalı sayılabilmek için 
sigortalının öncelikle hizmet sözleşmesiyle bir 
işverene bağlı olmadan kendi ad ve hesabına 
çalışması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun’un 4/1(a) bendi ise kural 
olarak, hizmet sözleşmesi ölçütü çerçevesinde 
bağımlı çalışanları kapsamına almaktadır. An-
cak çalışma ilişkilerinin dinamik ve karmaşık 
görünümleri dikkate alındığında, bu ilişkinin 
dayandığı hukuksal yapıyı (hizmet, vekalet, is-
tisna sözleşmesi) açıklıkla ortaya koyabilmek 
her zaman kolay olmamaktadır. Yargıtay’ın 
istikrar kazanmış kararlarına göre, 4/1(a) 
kapsamında sigortalı niteliğini kazanabilmek 
için; çalışma veya iş ilişkisinin, kural olarak 
hizmet sözleşmesine dayanması, işin işverene 
ait işyerinde yapılması veya işyerinden sayılan 
yerlerde yapılması ve çalışanın sigortalı sayıl-
mayanlar arasında yer almaması koşullarının 
aynı anda gerçekleşmesi zorunludur. 

Bu kapsamda anonim şirketlerde ortaklığı 

olmayan ancak dışarıdan yönetim kurulu 
üyesi olarak atanan kişilerin 5510 sayılı 
Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve/
veya (b) bendi kapsamında sigortalı sayılıp 
sayılmayacakları hususunda da tereddütler 
hasıl olmaktadır. Konuyla ilgili olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Daire 
Başkanlığı’nın 29.09.2014 tarih ve 3613866 
sayılı Yazısında, anonim şirketin idaresi ve 
temsilinin münhasıran yönetim kuruluna tevdi 
edilmesi ve bu organın üyelerinin sırf bu 
sıfatla görev yapmaları halinde, şirketin tüzel 
kişiliği ile aralarında vekalet akdine dayanan 
bir münasebet oluşacağından bahis konusu 
kimselerin sigortalı sayılmaması gerektiği, bu 
görevlerin yapılmasından dolayı hakkı huzur 
veya sair nam ile ücret ödenmiş olmasının 
neticeyi değiştirmeyeceği, dolayısıyla şirket 
ortağı olmayıp dışarıdan yönetim kurulu üyesi 
olarak atanan ve her toplantı karşılığında hu-
zur hakkı alanların 5510 ve mülga 506 sayılı 
Kanun kapsamında sigortalı sayılmalarına 
imkan bulunmadığı belirtilmiştir. 

Sonuç olarak anonim şirketlerde, şirket ortağı 
olmayıp dışarıdan yönetim kurulu üyesi olarak 
atanan, sadece bu sıfatla görev yapan ve her 
toplantı karşılığında huzur hakkı alan kişiler 
şirket ortağı olmadıkları için 4/1(b) kapsamına 
girmemektedir. Yine bu kişiler ile şirket tüzel 
kişiliği arasında vekalet akdine dayanan bir 
ilişki mevcut olduğundan, 4/1(a) kapsamında 
da sigortalı sayılmamaları gerekir. 
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SGK PRİM MATRAHINA 
DAHİL EDİLMEYECEK 
KAZANÇLAR

PRİME TABİ OLMAYAN KAZANÇ TÜRLERİ KAZANÇLAR

Ayni Yardımlar Kömür, erzak, elbise ve yemek

Vasıflı Çalışma Ödevleri Seyyar görev tazminatı, görev yolluğu, kasa tazminatı, keşif ücreti

Sosyal Destek Ödemeleri Tamamen kapsam dışı: Ölüm, doğum, evlenme yardımları

Kısmen kapsam dışı: Yemek, Çocuk ve aile zamları

Tazminatlar İhbar, Kötü niyet, kıdem, iş sonu, iş güvencesi tazminatı, Sendikal 
tazminat ve ayrımcılık tazminatı

Özel Sigorta Primleri Özel Sağlık ve Bireysel Emeklilik (asgari ücretin %30’una kadar)

Murat HOZMAN
Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Sezai Mandal 
Y.M. Müşavir
Sorumlu Denetçi





Fashinoist 21-23 Kasım tarihleri 
arası İstanbul Lütfi Kırdar Ulusla-
rarası Kongre ve Sergi Sarayında 
24000 metre karelik alanda iki 

salonu birleştirerek ikinci kez açılışını 
gerçekleştirdi,

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt ve Genel 
Sekreter Recep Caymaz’  da davetliler ara-
sında yerini aldı. Türk textilinin en büyük 
organizasyonlarında birine daha imza atan 
Osmanbey Textil  İşadamları Derneği (OTİ-
AD) ve Patika  fuarcılık tarafından açılış 
gerçekleşti. Çok sayıda konukla beraber 
sektör,  temsilcilerinin katıldığı fuara, yurt 
içinden ve özellikle yurt dışından katılan 
davetlilerin çokluğu dikkat çekti. Açılış-
ta konuşma yapan OTİAD başkanı İlker 

Karataş ise şunları söyledi. Sektörümüzün 
ikincisini gerçekleştirdiği bu fuarın yurt 
içinde ve yurt dışında kendimizi en iyi şe-
kilde temsil etmemizi sağladığı gibi, birlik 
ve beraberliğimizin en güzel örneklerini 
sergilememize vesile oldu dedi. İstanbul 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar 
Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise sek-
törün bugün kü konumundan çok memnun 
olduklarını, bu tür fuarların ve faaliyetlerin 
kendilerine güç kattığını söyledi. 

Patika Fuarcılık Genel Müdürü Dildem 
Çılga ise konuşmasında, sayın başkanlar 
konuşmasında her şeyi o kadar çok net ifa-
de ettiler ki, benim fazla bir şey söylememe 
gerek kalmadı. Konuşmada ifade edilenlere 
aynen katılıyorum. Bu başarı,  fuar emek 
veren herkese aittir.  OTİAD da ve tüm 
katılımcılara teşekkür ediyorum dedi.

Açılıştan sonra birbirinden güzel kıyafet-
lerin sergilendiği defilede kıyafetler kadar 
Çağla Şikel ve Burcu Esmersoy ve diğer 
mankenlerde ilgiyle izlendi. Ünlü Tasa-
rımcı Gülafer Ataşın Osmanlı ve çağdaş 
Türk motiflerini harmanlayarak hazırladığı 
gelinlik ise fuara katılanların ilgi odağıydı. 

Gelinliği daha dikkat çekici hale getiren 
ise ünlü manken Özge Ulusoy’du. Örme 
Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Kurt 
ve ÖRSAD Genel sekreteri Recep Caymaz 
sektördeki gelişmeleri yakından takip eden-
ler arasındaydı.  Gülafer Ataş ı tasarımdaki 
başarısında dolayı tebrik eden Kurt Özge 
Ulusoyu da gelinliği başarılı sunumdan 
dolayı kutladı. 
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FASHIONİST 2014 FUARI 
GÖRKEMLİ  BİR AÇILIŞLA 
GERÇEKLEŞTİ





Analiz
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İçinde örme kumaşın da bulunduğu HS 
60 örme eşyası ile örme giyim eşyası 
ve aksesuarlarının olduğu HS 61 kodlu 
örme eşya gruplarında, hangi il ve 

bölgeden ne kadar ihracat çıkış olduğunu 
sizler için araştırdık. TÜİK kayıtlarından 
elde ettiğimiz verilere göre, 2013 yılında 
toplam HS60 ve HS61 gümrük kodlarından 
toplam 10,9 milyar dolarlık örme eşyası ile 
örme giyim eşyası ve aksesuarları ihracatı 
gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında gerçekleşen bu ihracatı 
illere ve bölgelere göre analiz ettiğimizde, 
İstanbul’un açık ara farkla ilk sırada gel-
diği görülüyor. İstanbul’dan 2013 yılında 
gerçekleşen örme kumaş ve örme giyim 

eşyaları ve aksesuarları ihracatı toplam 
8,5 milyar dolar olduğu görülmektedir. Bu 
rakamın 1 milyar dolar örme eşyası (örme 
kumaşlar),  7,5 milyar dolarını ise örme 
giyim eşyası ve aksesuarları oluşturmuştur. 

10,9 milyar dolarlık ihracatı 8,5 milyar 
dolarının gerçekleştiren İstanbul, rakamlar-
dan da anlaşılacağı gibi örmenin merkezi 
konumundadır. Yüzde 78’lik paya sahip 
olan İstanbul, Ege Bölgesi takip etmektedir. 
Bu bölge genelinde 2013 yılında toplam 
1,2 milyar dolarlık örme eşyası ve örme 
giyim ihracatı yapılmıştır. Yüzde 11’lik 
payla ikinci sırada gelen Ege bölgesini 
349 milyon dolarla Akdeniz bölgesi takip 
etmektedir. 

HANGİ İL VE BÖLGEDEN 
NE KADAR ÖRME EŞYASI 
İHRACATI YAPILIYOR?

 

2013 YILINDA İL VE BÖLGELERE GÖRE GERÇEKLEŞEN ÖRME 
KUMAŞ VE GİYİM EŞYASI İHRACATI (HS 60 VE HS61) 
İL/BÖLGE Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar 
Kuzeydoğu Anadolu 60 Örme eşya 1.334.989 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 1.224.661 
 Toplam  2.559.650 
Ortadoğu Anadolu 60 Örme eşya 17.714.126 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 8.416.182 
 Toplam  26.130.308 
Güneydoğu Anadolu 60 Örme eşya 67.436.131 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 160.227.793 
 Toplam  227.663.924 
İstanbul 60 Örme eşya 1.036.524.200 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 7.543.972.078 
 Toplam  8.580.496.278 
Batı Marmara 60 Örme eşya 11.404.226 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 79.035.224 
 Toplam  90.439.450 
Ege 60 Örme eşya 95.320.238 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 1.083.059.164 
 Toplam  1.178.379.402 
Doğu Marmara 60 Örme eşya 103.805.523 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 214.774.133 
 Toplam  318.579.656 
Batı Anadolu 60 Örme eşya 924.742 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 55.951.813 
 Toplam  56.876.555 
Akdeniz 60 Örme eşya 294.314.890 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 55.247.608 
 Toplam  349.562.498 
Orta Anadolu 60 Örme eşya 52.273.138 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 9.155.853 
 Toplam  61.428.991 
Batı Karadeniz 60 Örme eşya 166.015 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 27.507.519 
 Toplam  27.673.534 
Doğu Karadeniz 60 Örme eşya 646.205 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6.268.990 
 Toplam  6.915.195 
Belirsiz(Nonspecified) 60 Örme eşya 5.460 
 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 99.324 
 Toplam  104.784 
GENEL TOPLAM   10.926.810.225 





İstanbul’u dünya ekonomisinin kalbinin 
attığı bir merkez haline getiren 15’inci 
MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 18’inci 
Uluslararası İş Forumu Kongresi 

(International Business Forum – IBF) 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıldı. MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak’ın ev sahipliğindeki törene Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkın-
ma Bakanı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu da katıldı.

Törende eski Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
MÜSİAD Uluslararası İş Formu Başkanı 

Erol Yarar, MÜSİAD Eski Başkanları Ali 
Bayramoğlu ve Ömer Bolat, THY Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu,  sektör 
temsilcileri ve çok sayıda iş adamı hazır 
bulundu. 

Açılış töreninin ardından bakanlar ve katı-
lımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde 
standları gezdi.

Fuarın üçüncü günü ise Başbakan Ah-
met Davutoğlu MÜSİAD Gala Yemeği 
Programı’na katılarak konuşma yaptı. 

Gala yemeğine Başbakan Davutoğlu’nun 
yanı sıra, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Lütfi Elvan, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

İstanbul’da her iki 
yılda bir düzenlenen 
MÜSİAD Uluslararası 
Fuarı, bu yıl 15’inci 
kez İstanbul CNR Expo 
Center’da 26 – 30 Kasım 
2014 tarihleri arasında 
düzenlendi. Fuara 123 
ülkeden yaklaşık 7 bin 
250 misafir işadamı 
katılırken on binlerce 
ziyaretçi fuar alanını 
her gün ziyaret ederek 
bir rekora imza attı.

Haber
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DÜNYA EKONOMİSİNİN 
KALBİ İSTANBUL’DA ATTI



Başkanı İbrahim Çağlar, Etiyopya Ticaret 
Bakanı Yakub Yalla ve çok sayıda iş adamı 
katıldı.

FUARDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı’nda 
düzenlenen High Tech Port by MÜSİAD 
CEO Forum ve çeşitli panellerde ilgi çeken 
başlıklar tartışıldı. 

Çeşitli ülkelerin temsilcilerinin yaptığı 
sunumlarla yatırım avantajları sağlayan 
fırsatlarla ilgili bilgi verilerek, Türk iş 
adamları Fransa, Rusya, Malta, Macaristan, 
Şili, Meksika, Kolombiya, Peri, Makedon-
ya, Cezayir, Belarus, Tunus, Çeçenistan, 
Tataristan gibi ülkelerde yatırım yapmak 
üzere davet edildi.

HELAL TURİZM PAZARI 
BÜYÜYOR

“Helal Turizm” temasıyla düzenlenen pa-
nelde katılımcılar Türkiye’nin sahip olduğu 
imkanlar sebebiyle, dünya helal turizm 

pazarının lideri olma potansiyeli olduğunu 
belirttiler.  Türkiye’nin bu pazardan hak 
ettiği payı alması için gerekli yatırımların 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm işletme-
cileri, sektör dernekleri tarafından bir önce 
yapılması gerektiğine dikkat çekildi. 
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DÜNYA EKONOMİSİNİN 
KALBİ İSTANBUL’DA ATTI



15’inci Uluslararası MÜSİAD Fuarı 
gala yemeğine katılan Başbakan 
Ahmet Davutoğlu konuşmasında 
“12 yıldır birçok vesileyle halktan 

tekrar tekrar meşruiyet gücü alan, demok-
rasiyi güçlendiren bir siyasi istikrar dönemi 
yaşıyoruz. Vurgulayarak söylemek istiyo-
ruz ki bundan sonra da Türk siyasetindeki 
en temel hususiyet, milletten gücünü alan 
siyasi iktidarların sağladığı siyasi istikrar 
olacaktır.” dedi. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak ise, 
muhtemel Serbest Ticaret Anlaşması’nın 

AB-ABD arasındaki ticarete yıllık 120-200 
milyar avro katkı sağlayacağını, Türkiye 
için ise yüzde 2,5’lik bir refah kaybına yol 
açacağını söyledi.

Nail Olpak ayrıca artık insan hak ve özgür-
lüklerini görmezden gelen, tek tipleştirici 
yaklaşımlardan ilhamını alan 100 yıllık 
bir parantezin kapandığını belirterek “Bu 
noktada MÜSİAD’ın kapanacak paran-
tezde, reform ve restorasyon hareketine 
destek vermesi gerekiyordu, öyle de oldu. 
İnsanımızı prangalarından kurtaracak tüm 
reformlarda MÜSİAD, millet iradesinden 
yana oldu ve olmaya da devam edecek.” 
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Başbakan Davutoğlu: 
“TÜRKİYE GÜCÜNÜ MİLLETTEN 
ALAN İSTİKRAR DÖNEMİ YAŞIYOR”
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şeklinde konuştu.

Gala yemeğine Başbakan Davutoğlu’nun 
yanı sıra, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Lütfi Elvan, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı İbrahim Çağlar, Etiyopya Ticaret 
Bakanı Yakub Yalla ve çok sayıda iş adamı 
katıldı.

MÜSİAD DÜNYAYA 
DÜRÜSTLÜĞÜ ANLATMAK İÇİN 
YOLA ÇIKTI

Bu yıl düzenlenen fuarın ana temasının 
“Dünya Değiştirilebilir” ve “İşler Değişe-
cek, Dünya Değişecek” olduğunu söyleyen 
Nail Olpak, “MÜSİAD olarak diyoruz 
ki, kendimizi değiştirirsek, dünyayı da 
değiştirebiliriz” dedi. Bugün modern iş 
dünyasında başarı kriterinin ahlak ve erdem 
yerine pragmatik hedefler, yıllık ciroda ve 
yıllık karda arandığına dikkat çeken Olpak, 
oysa başarının asıl göstergesinin ahlak ve 
erdem olması gerektiğini aktardı. Olpak, 
şöyle devam etti:

“Bize göre, işadamı; çalışma hayatında 
dürüst olmalı, ticaretini helalinden yap-
malıdır. Ticaret, üretmeden tüketmemek; 
emek harcamadan kazanmamaktır. Ay-
rımcılık, haksız rekabet, gelir adaletsizliği 
gibi, çalışma kültürümüze yabancı, bize ait 
olmayan kavramlar, bugün iş hayatını işgal 
etmiş durumda. MÜSİAD olarak dünyaya, 
hakkı, dürüstlüğü ve kıymeti de içine alan, 
doğru ticareti göstermek ve anlatmak için 
yola çıktık.

İşadamları olarak, elbette daha fazla yatırım 
yapacak, daha fazla istihdam oluşturacak 
ve bunu daha fazla yapan işadamlarımıza 
da daha fazla teşekkür edeceğiz. Ancak, 
MÜSİAD’ın üyelik kriteri, ne ciro, ne 
istihdam, ne de ticari hacimdir. Üyeleri-
mizden beklediğimiz temel kriterimiz ticari 
itibarlarıdır. Her türlü normdan daha üstün 
olan ticari itibar; erdemin, hakkaniyetin, 
vicdanın ve adaletin ürünüdür.”

OLPAK: “100 YILLIK PARANTEZ 
KAPANDI”

Nail Olpak, “Bize göre ‘Yeni Türkiye’, 
siyaset algısından hukuki zemine, iş yapma 
kalıplarından yönetişim biçimine, eğitim 
metodundan insan tasavvuruna, finansal 
sisteminden dış politikaya, çevre algısın-
dan adalet anlayışına kadar, etkilediğimiz 

ve etkilendiğimiz pek çok parametrenin, 
yeniden ele alınması demektir” dedi. “Yeni 
Türkiye”nin parametreleri ortaya konu-
lurken, bunun sadece bir devlet meselesi 
olmaması, milletin de buna ikna edilmesi 
gerektiğini belirten Olpak, “Yeni Türkiye” 
ifadesini telaffuz ettirenin, son 12 yılda 
kazanılan huzur, güven ve pozitif istikrar 
olduğunu anlatarak, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet 
Davutoğlu olmak üzere, bunu sağlayan 
siyasi iradeye teşekkür etti.

Türkiye’de büyük bir değişim ve dönüşü-
mün yaşandığını, barış, demokrasi, adalet, 
hak ve özgürlük kavramlarını dillerinden 
düşürmeyenlerin bu süreçte, değişim-dö-
nüşüm karşısında, nasıl bir direnç oluştur-
duklarının da ibretle izlendiğini sözlerine 
ekleyen Olpak, “Çözüm sürecinin karşısın-
da kümelenen grupların, eli silahlı çetelerin 
ve onların sözcülerinin tertiplerine rağmen, 
‘Yeni Türkiye’ idealinden dün vazgeçil-
mediği gibi, bugün ve yarın da vazgeçil-
memelidir. MÜSİAD olarak biz, çözüm 
sürecine geleceğimiz için tarafız” diye 
konuştu. 

Artık insan hak ve özgürlüklerini görmez-
den gelen, tek tipleştirici yaklaşımlardan 
ilhamını alan 100 yıllık bir parantezin 
kapandığını vurgulayan Olpak, şöyle devam 
etti: 

“Bu noktada MÜSİAD’ın kapanacak pa-
rantezde, reform ve restorasyon hareketine 
destek vermesi gerekiyordu, öyle de oldu. 
İnsanımızı prangalarından kurtaracak tüm 
reformlarda MÜSİAD, millet iradesinden 
yana oldu ve olmaya da devam edecek. Dün 

IBF panellerinin temel konusu, ekonomik 
ve finansal paradigmanın değişmesiydi. 
Batı ülkeleri kendi çıkardıkları krizden 
çıkma yolunu, diğer ülkeleri krize sokmakta 
buluyor. Çünkü zihniyetlerinin arka planın-
da George Orwell’in kurgusuyla ‘Herkes 
eşittir ama bazıları daha eşittir’ yaklaşımı 
var. Bu yaklaşım, son günlerde gündemi-
mizde yer alan, AB ve ABD arasındaki 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklı-
ğı, ABD ve Çin Dışı Pasifik Coğrafyası 
arasındaki ‘Trans Pasifik Ticaret ve Yatırım 
Anlaşması’ görüşmelerinde, açık şekilde 
örnekleniyor. 

Dış ticaretimizin yaklaşık yarısını gerçek-
leştirdiğimiz, müktesabatımızı normlarına 
uydurmaya çabaladığımız AB ile strate-
jik ortağımız ABD’nin arasında devam 
eden Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin, 
Türkiye’nin dahil olmadığı bir şekilde 
nihayetlenmesi, Batı’nın tam rekabet piyasa 
retoriğine tam zıt şekilde, haksız reka-
bet ortamını daha fazla yaygınlaşacaktır. 
Muhtemel bu anlaşma, AB-ABD arasındaki 
ticarete yıllık 120-200 milyar avro katkı 
sağlayacak; Türkiye için ise yüzde 2,5’lik 
bir refah kaybına yol açacaktır. Bu, milli 
servetimizin 40’ta 1’lik, bizim ifademizle 
zekat payı denebilecek bir oranının, her yıl 
Avrupa ve Amerika’ya aktarılması anlamı-
na gelecektir.”

DAVUTOĞLU: “SİYASİ İSTİKRAR 
DÖNEMİ YAŞIYORUZ”

Başbakan Ahmet Davutoğlu “Yeni Türkiye” 
ile “Eski Türkiye” arasındaki farklara vurgu 
yaparak “O yıllarda demokrasi ciddi bir 
hasar görmüş ve iç istikrarı sarsılmış 
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bir ülke içinde iş adamlarımız, iş adamları 
örgütlerimiz bir gelecek vizyonu geliştir-
mek konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. 
Bir 28 Şubat tecrübesi yaşanmıştı. İş dünya-
sının ‘şu veya bu ideolojiye mensup’ diye 
ayrıştırıldığı ve siyasi istikrarın ciddi darbe 
yediği, millet ile devlet arasındaki uçurum 
haline gelmiş, derinleşmiş problemlerin 
yaşandığı, iç tehdit tanımlamasının hayatın 
her aşamasına sirayet ettiği yıllardı o yıllar. 
Aynı dönemde ciddi ekonomik krizler de 
yaşandı. 1996’da ilk iş forumu toplantısı 
yapıldığında, 1994 krizinin sıkıntılarını 
aşmaya çalışıyorduk. 1999’da ise 2001’de 
olacak sıkıntıların ön haberleri gelmeye 
başlamıştı ve nihayet Türkiye, o yıllarda 
dünyaya kapalı bir ekonomi, siyaset anlayı-
şıyla uluslararası alanda etkisini kaybeden 
bir ülke konumundaydı. Şimdi o günden 
bugüne değişimi yine bu 3 eksende tanımla-
yabiliriz. 28 Şubat şartlarından bugüne, 12 
yıldır birçok vesileyle halktan tekrar tekrar 
meşruiyet gücü alan, demokrasiyi güçlen-
diren bir siyasi istikrar dönemi yaşıyoruz. 
O yıllarla bu yıllar arasındaki temel fark, 
devletin milli kaynakları kullanma ve mil-
letten güç almaya dayalı siyaset anlayışıdır. 
Bir kez daha geçmişle, o yıllarla bu yılları 
karşılaştırarak, vurgulayarak söylemek isti-
yoruz ki bundan sonra da Türk siyasetinde-
ki en temel hususiyet, milletten gücünü alan 
siyasi iktidarların sağladığı siyasi istikrar 
olacaktır.”

TÜRKİYE’NİN İHRACATI 12 
YILDA 5 KAT ARTTI

İkinci özelliği, “Küresel ekonomik krizin 
yaşandığı dönemde dahi kalkınma hızıyla, 
büyüme rakamlarıyla, artan ihracatıyla dün-
ya ekonomisinde yükselen konumunu 
sürdüren Türkiye gerçeği” şeklinde tanımla-
yan Davutoğlu, 1990’lı yıllarda ciddi siyasi 
istikrarsızlıklarla tetiklenmiş, ekonomik 
krizler yaşayan Türkiye’nin, son 12 yılda 
gayrisafi milli hasılasını yaklaşık 4 mis-
li, ihracatını neredeyse 5 misli artırdığını 
kaydetti ve artışın ardındaki temel gücün, 
milli iradenin, ekonomik alanda gücünü 

milletten alan yepyeni bir perspektifle ülke 
kaynaklarını kullanması olduğunu söyledi.

Davutoğlu, son rakamların Türk ekonomi-
sindeki sağlık işaretinin verilerini sunduğu-
nu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

“Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 7,3 artarken, ithalatı-
mız yüzde 1,5 geriledi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı, geçen sene ekim ayında 
yüzde 61,9 iken, bu sene ekim ayında yüz-
de 67,4’e yükseldi. Yılın 10 ayında ihraca-
tımız yüzde 5,6 artarak, 131,5 milyar dolara 
ulaştı. Aynı dönemde ithalatımız, yüzde 3,9 
düşerek dış ticaret açığımızın yüzde 18,2 
gerilemesine yol açtı. Şimdi bu ekonomik 
veriler, aslında demokrasiyle, dünyaya açık 
Türkiye arasında irtibatı sağlayan veriler-
dir. Dolayısıyla artık 90’lı yılların siyasi 
istikrarsızlıklar içindeki, ekonomik kriz ya-
şayan, dünyaya kapalı Türkiye’sinin yerine, 
şimdi siyasi istikrar, ekonomik kalkınma 
ve küresel ekonomiyle entegre olmuş yeni 
bir Türkiye anlayışı ikame etmiştir.”

Türkiye’nin 1 Aralık’tan itibaren G20 dö-
nem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan 
Davutoğlu, MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 
İş Forumu’nun da bu kapsamda mahiyet de-
ğişimine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, 2 hafta önce Avustralya’da G20 
Zirvesi’ne katıldığına değinerek, şunları 
anlattı:

“Dünya ekonomisinin en büyük 20 ülkesi, 
liderleri ve teknik kadrolarıyla, ayrıca gi-
rişim dünyasının en önemli isimleriyle 
Avustralya’da buluştuk. Oradaki tartışma-
larda en temel hedef, dünya ekonomisinin 
durağanlıktan, durgunluktan, resesyondan 
çıkarak tekrar büyüme trendi yakalama-
sıydı. Bütün liderlerle mutabık kaldığımız 
stratejik perspektif, dünya ekonomisine 
tekrar yüzde 2 kalkınmayı ortalama olarak 
sağlamaktı. Dünya ticaretinde geleneksel 
olarak yüzde 7-8 civarında olan büyümenin 
son yıllarda yüzde 2-3’e gerilediği düşünü-

lürse, aslında küresel ekonominin gelişimi 
bağlamında çok ciddi tedbirler alınmasına 
ihtiyaç var. Orada bu tedbirleri konuştuk.

Temelde 2 yaklaşımın öne çıktığını gö-
rüyoruz. Bir kanat ve bazı ülkeler, dün-
yada talebi tekrar uyandırarak, ekonomik 
canlılığın önünü açmaya çalışırken, diğer 
bazı ülkeler özellikle enflasyonist baskıdan 
kaçınabilmek için daha sıkı politikalara 
ve daha anti-enflasyonist talep kısıtlayıcı 
politikalara yöneliyorlar. Tabiri caizse bir 
kriz karşısında iki ayrı eksene doğru bir 
kayış söz konusu. Biz Türkiye olarak, orada 
da dile getirdiğimiz gibi hem mali disipline 
ve sağlam finansal yapılara dayalı anti-
enflasyonist politikaları yürütmek hem de 
dünya ekonomisinde de ülke ekonomisinde 
de büyümeyi aynı anda gerçekleştirmek 
perspektifini liderlerle paylaştık. Önümüz-
deki dönemin en temel konusu da özellikle 
bizim dönem başkanlığımızda bu olacak.” 

“KALKINMA RAKAMLARINI 
TEKRAR YÜZDE 6-7’LERE 
ÇEKMENİN MÜCADELESİNİ 
VERECEĞİZ”

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Dinamik nü-
fusun getirdiği ivmeyle ekonomik kalkınma 
rakamlarını tekrar yüzde 6-7’lere çekmenin 
mücadelesini vereceğiz” dedi.

Davutoğlu, 62. Hükümeti kurduktan 
sonra 3 önemli perspektifi açıkladıklarını 
söyledi. Hükümet programının bu perspek-
tiflerden ilki olduğunu aktaran Davutoğlu, 
“İkincisi, orta vadeli program. Üçüncüsü, 
geçtiğimiz haftalarda 9 ana sektörde ilan 
ettiğimiz, önümüzdeki ay içerisinde de 16 
ayrı sektörde ilan edeceğim; makro ekono-
mik sektörel değişim programıdır. Burada 
reel ekonomiye güçlü bir nefes sunma ve 
makro ekonomik istikrarla büyüme arasında 
sağlıklı bir ilişki kurma hedefindeyiz. G-20 
Zirvesi’nde yaptığımız görüşmelerde, Türk 
ekonomisindeki başarının 3 temel eksene 
dayandığını vurguladım. Bunlar; siyasi is-
tikrar ve güven, makro ekonomik istikrar ve 
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bunlara dayalı olarak reel sektörün yeniden 
yapılanmasıdır. Türkiye’nin diğer ülkeler-
den en önemli farkı, siyasi istikrarla birlikte 
orta ve uzun vadeli perspektifler ortaya 
koyabilmesidir” diye konuştu.

Davutoğlu, buna bağlı olarak, finansal yapı-
daki sağlamlığın ve direncin reel sektördeki 
gelişmelerle değerlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

“KALKINMA RAKAMLARINI 
TEKRAR YÜZDE 6-7’LERE 
ÇEKMEK İSTİYORUZ” 

Türkiye’nin muhtemel krizlere direncini 
daha da güçlendirmek için enflasyonun 
kontrol altında tutulmaya çalışılacağını 
kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Dinamik nüfusun getirdiği ivmeyle eko-
nomik kalkınma rakamlarını tekrar yüzde 
6-7’lere çekmenin mücadelesini verece-
ğiz. G-20 dönem başkanlığımızda birkaç 
önceliğimiz olacak. MÜSİAD’ın gelecek 
yılki fuar ve forumunda bu önceliklerin 
göz önüne alınmasında fayda görüyorum. 
Birinci önceliğimiz; dünyanın en gelişmiş 
ekonomileriyle en az gelişmiş ekonomileri-
nin, G-20 ülkeleri arasında köprü oluştu-
racak birçok faaliyet yapmayı planlıyoruz. 
Bugün dünya ekonomisinin en önemli so-
runlarından bir tanesi gelir adaletsizliğidir. 
Sadece enerji bağlamında dünya nüfusunun 
beşte biri elektrik enerjisinden mahrum-
dur. Sahra güneyi Afrika’nın toplam enerji 
tüketimi neredeyse ABD’nin New York ve 
birkaç büyük şehrine denktir.”

“AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE 
KOORDİNATÖRLÜK 
YAPACAĞIZ” 

Davutoğlu, uluslararası eşitsizliğin 
sürmesiyle uluslararası istikrarı teminat 
altına almanın mümkün olmadığına işaret 
ederek, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
G-20 dönem başkanı ve en az gelişmiş 47 
ülkenin koordinatörü olarak gelir ada-
letsizliğinin giderilmesi için çaba içinde 
olacağını aktardı.

Gelecek yıl MÜSİAD’ın gelir adaletsizli-
ğine dikkati çekecek şekilde uluslararası 
aktörleri bir araya getirmesi gerektiğini 
anlatan Davutoğlu, gündem maddelerin-
den birinin bu konuya ayrılmasının G-20 
dönem başkanlığına katkıda bulunacağını 
söyledi. Davutoğlu, bu sayede MÜSİAD’ın 
Türkiye gibi uluslararası ekonomi politik-

te vicdanın sesi olacağını dile getirerek, 
ekonominin ancak ahlak ve erdemle bütün 
insanlara huzur getirme gayesiyle birleş-
tiğinde sağlam bir zemine oturabileceğini 
ifade etti.

MÜSİAD’ın gelecek yıl başta gelir adalet-
sizliği olmak üzere birçok konunun günde-
me gelmesinde öncülük edeceğini anlatan 
Davutoğlu, bu konularda MÜSİAD’ın ya-
nında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

KOBİ’LERİN ÖNEMİ ARTACAK 

Davutoğlu, dönem başkanlığı süresince 
özellikle KOBİ’lerin rolü üzerinde duracak-
larına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Türkiye’de ihracatın yüzde 60’ı, istih-
damın yüzde 76’sı KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla özellikle de 
sağlam bir iktisadi istikrar temin edebil-
mek için bu dinamik nüfusun istihdamla 
buluşması lazım. Önümüzdeki bir yıl içinde 
hemen hemen her toplantıda bütün önemli 
konularda KOBİ’lerin ekonomilerdeki 
önemli rolüne dikkati çekeceğiz. G-20 
dönem başkanlığımızda KOBİ’leri ve KO-
Bİ’lerin ortaya çıkardığı istihdam potansi-
yelini sürekli gündemde tutacağız. Bununla 
bir taraftan uluslararası ekonomi politikteki 
yeni denge kurma çabaları, diğer taraftan 
istihdama dayalı kalkınma projeleri dışında 
özellikle uluslararası ticaretin geliştirilebil-
mesi için atılması gereken adımları G-20 
Zirvesi’nin önemli gündem maddelerin-
den biri olarak sürekli gündemde tutaca-
ğız. ABD ve AB arasında müzakereleri 
sürmekte olan TTIP görüşmelerine Türkiye 
her açıdan müdahil olmaya kararlıdır ve 
bunu Türkiye ile AB arasındaki ekonomik 
ilişkilerin getirdiği ahdi bir yükümlülük 
olarak da görmektedir.”

“TÜRKİYE, EKONOMİ 
POLİTİĞİN YILDIZI YÜKSELEN 
BİR AKTÖRÜDÜR” 

Dünya Ticaret Örgütü’nün ikili, çoklu, çok 
taraflı anlaşmalar çerçevesinde, bütün bu 
anlaşmaların birbiriyle bütüncül bir yapıya 
kavuşturulması yönünde de inisiyatif alına-
cağı hususunun ifade edildiğini hatırlatan 
Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“1990’lı yılların başladığı noktayla bugünü 
kıyasladığımızda, Türkiye ne 1996’da iş fo-
rumu başladığı gibi siyasi istikrar sıkıntıları 
çeken bir ülkedir ne de 1999’da uluslararası 
fuar başladığı dönemde olduğu gibi büyük 

ekonomik krizlerin içinden geçen bir ülke-
dir. Türkiye, G-20 Zirvesi’nde de perfor-
mansıyla açık bir şekilde ortaya koyacağı 
gibi uluslararası ekonominin ve küresel 
ekonomi politiğin yıldızı yükselen önemli 
bir aktörüdür ve bu yolda da çabalar artarak 
devam edecektir.”

“TÜRK EKONOMİSİ, BÜTÜN 
DÜNYA EKONOMİLERİ 
ARASINDA DİKKATİ ÇEKİCİ BİR 
PERFORMANS SERGİLİYOR”

Türk ekonomisinin bütün dünya ekonomi-
leri arasında özellikle yeni açılım alanları 
itibarıyla dikkati çekici bir performans ser-
gilediğini belirten Davutoğlu, bu anlamda 
Afrika açılımının sadece iki ülke ilişki-
leri bağlamında değil, Afrika’daki Türk 
girişimcilerin performansı açısından da 
dikkati çekici olduğunu söyledi. Davutoğlu, 
kendisi G-20 Zirvesi dolayısıyla Avustral-
ya’dayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da Ekvator Ginesi’nde Türkiye-
Afrika Zirvesi’nde bulunduğunu anımsa-
tarak, “Tabiri caizse küreyi ikiye ayırıp, 
bir tarafta G-20 ile, uluslararası ekonomik 
güçlerle toplantı halindeyken, diğer tarafta 
da Türkiye-Afrika Zirvesi’yle önemli bir 
kıtasal açılımın zirvesini yapıyorduk” ifade-
lerini kullandı.

Türkiye’nin ve girişimcilerin son dönemde-
ki performanslarıyla ilgili önemli gelişme-
ler olduğunu anlatan Davutoğlu, şunları 
aktardı:

“Bundan 6-7 yıl önce Afrika açılımı baş-
layıp Etiyopya’ya ilk ziyaretimizi yaptığı-
mızda, Etiyopya’da sadece 50 Türk şirketi 
vardı, takriben 50 milyon dolar civarında da 
yatırımımız vardı. Şimdi 241 Türk şirketi 
var, 3,5 milyar dolar yatırımımız var. Bun-
da, MÜSİAD’ın ve girişimcilerimizin de ne 
kadar önemli bir rol oynadığını biliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de MÜSİAD’dan 
ve buraya katılan bütün konuklardan 
Türkiye’nin uluslararası bu faaliyetlerine 
katkıda bulunmaya devam etmelerini rica 
ediyorum. G-20 dönem başkanlığımız, küre-
sel ekonomide yeni fikirlerin ortaya atıldığı, 
Türkiye’nin de bu ekonomik performan-
sıyla dikkatleri üzerine çektiği bir dönem 
başkanlığı olacak. Bu dönem başkanlığında 
MÜSİAD’ımızın faaliyetlerinin de ufuk 
açıcı, gelecek sene bu günlerde tertip edece-
ğimiz G-20 Zirvesi’yle hemen hemen aynı 
günlerde gerçekleşecek MÜSİAD Uluslara-
rası İş Forumu’nun da çok büyük açılımla-
rın öncüsü olacağına inanıyorum.” 



15. MÜSİAD 
Uluslararası Fuarı 
kapsamında Genç 
MÜSİAD tarafından 
düzenlenen panele 
Genç MÜSİAD Genel 
Başkan Yardımcısı 
Yavuz Fettahoğlu, 
Productive 
Muslim CEO’su 
Mohamed Faris, 
Bayraktar&Partners 
CEO’su Özgür 
Bayraktar, www.
sefamerve.com 
kurucuları Mehmet 
Metin Okur ve Oya 
Erciyes katıldı.

GİRİŞİMCİLİK EKONOMİNİN 
MERKEZİ OLMALI

Bayraktar&Partners CEO’su Özgür Bay-
raktar girişimcilere müşteriler için bir değer 
yaratmaları gerektiğini öğütlediklerini 
söyleyerek “İnsanlar için bir değer üret-
tikten sonra para kazanmak çok zor değil. 
İnsanların bir sorununa çözüm getirmeniz 
önemli. 

Biz girişimcilere önce değer üretmelisi-
niz amaç değer üretmek olmalı diyoruz. 
Sürdürülebilir bir kalkınma yaratmak 
istiyorsak girişimciliği ekonomik gelişimin 
merkezine yerleştirmemiz gerekiyor.” dedi. 
Girişimciliğin bilgi ve birikimden ziyade 
bir kültür birikimi olduğuna dikkat çekerek, 
bir sonraki Mark Zuckerberg’in de Silikon 
Vadisi’nden çıkacağını bunun bir kültür 
birikiminin sonucu belirtti.

YUMRUK YEDİKÇE AYAKTA 
KALMALI

www.sefamerve.com Kurucusu Mehmet 
Metin Okur ise şirketin kuruluş aşamasında 
inandıkları iş için uzun süre ısrar ettikleri-
ni, vazgeçmeden, umutsuzluğa düşmeden 

çalışmaya devam ettiklerini aktararak, 
“Sürekli yumruk yiyorsunuz girişimci ola-
rak. İyi girişimci, yumruk atmasıyla değil, 
yediği yumruklar karşısında yıkılmadan ne 
kadar uzun süre ayakta kalmakla ilgilidir. 

Girişimci kendisi dışında kemseye ken-
disini ıspat etmek zorunda değildir.” diye 
konuştu. Okur, kuruldukları günden bu 
yana 1 milyon 100 bin üzerinde paket gön-
derimi yaptıklarını ve 140 milyon TL ciroya 
ulaştıklarını sözlerine ekledi.

ÜRETKEN MÜSLÜMAN – 
PRODUCTİVE  MUSLİM 
BAŞARISI

Merkezi İngiltere’de bulunan www.produc-
tivemuslim.com sitesinin CEO’su Mo-
hamed Faris ise konuşmasında sitenin ve 
önce kişisel blog olarak kurulduğunu, artan 
ilgi sebebiyle kurum ve şirketlere İslami 
değerlere uygun konularda eğitim, atölye 
çalışmaları, uzaktan eğitim ve kitap satışları 
gerçekleştirmeye başladığını anlattı. Faris, 
Türkiye’nin imkanları sebebiyle Dijital 
Girişimcilik konusunda İstanbul’un dünya 
başkenti olma imkanlarına sahip olduğunu 
anlattı. 
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Genç MÜSİAD oturumunda gündem “Dijital Girişimcilik”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
İÇİN GİRİŞİMCİLİK EKONOMİNİN 
MERKEZİNDE OLMALI





İstanbul’un 
marka kimliğine 
hizmet eden ve 
dünyanın en büyük 
alışveriş ve eğlence 
festivallerinden biri 
olmayı hedefleyen 
İstanbul Shoppig 
Fest’in (İSF) beşincisi 
için hazırlıklar 
başladı. 

Önümüzdeki yıl 6-28 Hazi-
ran tarihleri arasında 5’incisi 
düzenlenecek olan İstanbul 
Shopping Fest, (İSF) perakende 

sektörünün en büyük markalarını bir araya 
getirecek. 

Festival hazırlıkları tüm hızıyla devam 
ederken; İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
(İTO) ve İSF İcra Kurulu Başkanı İbrahim 
Çağlar, İstanbul Shopping Fest Platform 
Üyeleri ile biraraya geldi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İTO Başkanı 
İbrahim Çağlar; Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür 
A.Ş Genel Müdürü Nevzat Kütük, Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 
Başkanı Başaran Ulusoy, Tüm Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu 
(TAMPF) Başkanı Vahap Küçük, Birleşmiş 
Markalar Derneği (BMD) Başkanı Hüse-
yin Doğan ile bir araya gelerek, 5. İstan-
bul Shopping Fest için katılımcı markaların 
beklentilerini paylaştı.

Türkiye’nin önde gelen markalarını bir 
araya toplayan; alışveriş, kültür, eğlence 
de dahil İstanbul’un tüm değerlerini öne 
çıkarmayı amaçlayan İstanbul Shopping 
Fest 2015 yılında da ziyaretçilerine heye-
can yaşatacak. İstanbul Shopping Fest’te 
Platform Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İcra Kurulu Başkanlığı’nı ise 
İstanbul Ticaret Odası yapıyor.

ÇAĞLAR: ASIL HEDEFİMİZ 
YURTDIŞINDA TANITIM

İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştiri-
len toplantıda, yenilenen yüzüyle daha da 
büyüyen İstanbul Shopping Fest’in 2015 
vizyonu paylaşıldı ve katılımcıların öneri-
leri alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
İbrahim Çağlar, 2015 yılında festivalden, 
geçen yıllara oranla daha fazla katılım 
ve ciro hedeflediklerini ifade etti. Çağlar, 
“2015 için ilk hedefimiz; yurtdışındaki 
etkinliklerle, festivalin çok daha geniş kitle-
lere tanıtılması olacak. Bu sayede Shopping 
Fest ile İstanbul’a gelecek turist sayısını 
çok daha ciddi oranda artırmak istiyoruz. 
Birlikte, tüm şehri içine alan bir katma de-
ğer oluşturacağız. Festivalin daha hareketli 
ve canlı geçmesi için tüm İstanbullular’ın 
desteğine ihtiyacımız var” dedi.

SİMİTÇİDEN AVM’YE KADAR 
COŞKU YAYILACAK

İbrahim Çağlar, Shopping Fest enerjisi-
nin; bu yıl caddedeki simitçiden  en lüks 
AVM’ye, taksiciden eğlence ve konaklama 
sektörüne kadar çok geniş bir alana yayıla-
cağını belirtti.

İstanbul’un marka kimliğini güçlendirmek 
yolunda büyük adımlar atan İstanbul Shop-
ping Fest, oluşturduğu alışveriş rüzgârı ve 
güçlü sponsorlarının destekleriyle; dünyanın 
en büyük alışveriş başkentlerinden biri olma-
yı hedefleyen İstanbul’a değer katacak. 
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İSTANBUL SHOPPING 
FEST İLE ‘KATMA DEĞER’ 
SEFERBERLİĞİ



1952’den bugüne 

Türkiye için üretiyoruz,
Dünya için örüyoruz...
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Dünyadaki zorlu rekabet koşullarına bir de Türkiye’deki gümrük 
işkencesinin eklendiğini bildiren İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
“19 milyar dolar ihracat yapan sanayiciler olarak hırsız mıyız, 
ihracatçı mıyız? Önce ona karar versinler. İki kaçakçı var diye 
Türkiye’nin ihracatçısına hırsız muamelesi yaparak kantarın 
topuzunu kaçıranlar bu vebalin altından kalkamazlar” dedi.
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GÜMRÜKLERDE 
KAÇAKÇI-HIRSIZ MUAMELESİ 
GÖRMEKTEN BIKTIK!..
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Hikmet Tanrıverdi yaptığı yazılı 
açıklamada, mantığını anlamak-
ta zorlandıkları uygulamalar 
yüzünden müşteri ve pazar kay-

bı yaşama riskiyle karşı karşıya kaldıklarını 
belirterek, uzun bir aranın ardından hazır 
giyim ihracatının düştüğüne dikkat çekti.  

Bugüne kadar görülmemiş bir uygulama ile 
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 
ithal edilen hammaddelerin tamamının 
kırmızı hatta düştüğünü ve tüm ürünlerin 
kimyahaneye gönderildiğini ifade eden 
Tanrıverdi şunları söyledi: 

“Kimyahaneye gönderilen ürünleri naklede-
cek yeterli eleman ve alt yapı yok. Buralar 
tepeleme ihracatta kullanılacak mal ile 
dolu. Kapasitelerinin üzerinde anlamsız sıkı 
denetim yapmaya çalışıyorlar. DİR kapsa-
mında getirildiyse etiketi dahi incelemeye 
alıyorlar. 10-15 günden önce mal çeke-
mediğimiz için üretimde ciddi gecikmeler 
yaşıyoruz. Dolayısıyla aldığımız siparişleri 
zamanında teslim edemiyoruz. İptaller 
yaşıyoruz. Bundan daha vahimi biz yeni 
pazar bulmak için gece gündüz çalışırken, 
elimizdeki mevcut müşterileri kaçırma 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Bunun ilk 
sinyallerini almaya başladık. Gümrükteki 
sorunlar çözülmezse 2-3 ay sonra kimse 
bize ihracat neden bu kadar düştü diye 
sormasın?”

İhracatçılardan gelen şikayetlerden baş-
larını kaldıramadıklarını anlatan Hikmet 

Tanrıverdi, hiç kimsenin kontrollere karşı 
olmadığını vurgulayarak, ‘zararın neresin-
den dönülse kârdır’ anlayışıyla, bundan 
sonra doğru hesap yapılıp doğru kararlar 
alınmasını istedi. 

“Gümrüklerde yaşanılan rezaletle ilgili 
sesimizi duyan yok” diyen İHKİB Başkanı 
Tanrıverdi sözlerini şöyle sürdürdü: 

GÜMRÜKLER, EN BÜYÜK 
AVANTAJIMIZI ALTIN TEPSİDE 
RAKİPLERİMİZE SUNUYOR

En büyük pazarımız olan Avrupa’ya yakın-
lığımızın avantajını kullanarak 2014 için 20 
milyar doların üzerinde bir ihracat hedefle-
miştik. Ancak başta gümrükler olmak üzere 
işimizi zorlaştıran uygulamalar yüzünden 
son aylarda ihracatta ciddi düşüşler yaşadık. 
Türkiye en az 1 milyar dolar kaybetti.  Hızlı 
teslimat yapabilme avantajımızı gümrükle-
rin marifetiyle rakibimiz olan ülkelere altın 
tepsi içinde hediye ettik. Onlar gümrük 
işlemlerini 2 saatte tamamlarken, biz ham-
maddemizi bile 15 günde çekip üretim için 
fabrikalarımıza götüremiyoruz. 

Artık her yerde soruyoruz: Biz hırsız mıyız 
yoksa ihracatçı mı? Önce buna karar versin-
ler.  50 bin ihracatçıyı töhmet altına sokma-
nın ne anlamı var? Uygulamanın zorlukla-
rını görmeden masa başında oturarak karar 
verenlerin, Türkiye’nin net ihracatçısı olan 
bizlere kaçakçı-hırsız muamelesi yapmaya 
hakları yoktur. 

Sipariş iptallerinin yanında, en büyük 
korkumuz olan yoğun müşteri kayıpları 
başlamadan bu hatalı uygulamalara bir son 
verilmesini istiyoruz. 

19 milyar dolar ihracat yapan sanayici-
ler olarak kaçakçı ihracatçı mıyız önce 
ona karar versinler. İki kaçakçı var diye 
Türkiye’nin en büyük sektörüne hırsız 
muamelesi yaparak kantarın topuzunu 
kaçıranlar bu vebalin altından kalkamaz-
lar. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Nurettin Canikli’den Türkiye’ye zarar 
veren yanlış uygulamaya ‘dur’ demesini 
bekliyoruz”  



Her ayın son iş 
günü düzenli 
olarak MÜSİAD’ın 
kamuoyuna sunduğu 
SAMEKS verileri 
bu ay 15. MÜSİAD 
Uluslararası 
Fuarı’nda 
kamuoyuyla 
paylaşıldı. 

MÜSİAD Genel Başkanı Nail 
Olpak’ın açıkladığı Kasım 
ayı sanayi ve hizmet sektör-
lerindeki verilere dayanarak 

2014’ün son ayının endeks verilerinde bir 
miktar düşme olduğunu belirtti.

ENDEKS YÜZDE 71 HİZMET, 
YÜZDE 29 SANAYİ SEKTÖR 
VERİLERİNE DAYANIYOR

Nail Olpak yaptığı basın açıklamasında 
MÜSİAD’ın Satınalma Müdürleri Endek-
si (SAMEKS) verilerini oluşturmak için 
12 ay test sürecinden geçtiklerini ifade 
ederek  ‘’11 aydır verileri açıklıyoruz 
yapıyoruz ancak elimizde 23 aylık veri 
bulunmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörü 
birleşik endeksini oluşturuyoruz. Endeksi-
miz yüzde 71 hizmet, yüzde 29 ise sanayi 
şirketlerinden gelen verilerle elde ediliyor, 
yani bileşik endeksin ağırlıklandırılması bu 
şekilde hesaplanıyor’’ dedi.

SAMEKS BİLEŞİK ENDEKSİ 
KASIM AYINDA 2,39 PUAN 
AZALDI

Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren 
SAMEKS bileşik endeksi, (satın alma 
müdürleri endeksi) Kasım ayında 2,39 
puan azalarak 52,92 değerine düştüğünü 
belirten Olpak,  ancak bu endeks  9 aydır 50 
baz puanın üzerinde seyrederek ekonomik 
canlılığa işaret etmekte olduğunu vurgula-
dı.  Endekste görülen azalışın en önemli se-
bebi, sanayi sektörünün 4,52 puanlık azalışı 
olduğunu kaydeden Olpak ‘’bu düşüşteki 
en önemli rolü 7,55 puanlık azalışla üretim 
alt endeksi ve 5,92 puan azalışla satın alım 
alt endeksi oynamıştır’’ dedi.

HİZMET ENDEKSİ 9 AYDIR 50 
BAZ PUANIN ÜZERİNDEDİR

Hizmet sektöründe SAMEKS Endeksi 
Kasım ayında bir önceki aya göre 1,52 puan 
azalarak 53,06 puana indiğini ifade eden 
Olpak bilhassa tedarikçilerin teslim süresi 
alt endeksinde görülen 4,97 ve istihdam alt 

endeksinde görülen 5,78 puanlık azalışın, 
bu düşüşte en önemli rolü oynadığı ifade 
etti. Ayrıca Olpak bunlara ek olarak satın 
alım (1,16 puan) ve stoklar (2,19 puan) alt 
endeksleri de Kasım ayında azalış gös-
terdiğini ifade etti. Bu düşüşün nedeninin 
kasım ayında Hizmet endeksinin 1,52 puan 
azalarak 53,06’ya düşmesinde, istihdam 
(5,78 puan) ve tedarikçilerin teslim süresi 
(4,97) alt endekslerin deki azalışlar etkili 
olduğunu belirten Nail Olpak ‘’hizmet 
endeksi 9 aydır 50 baz puanın üzerinde 
seyrederek sektördeki canlılığın sürdüğünü 
işaret etmiştir’’ dedi.

KASIM VE ARALIK AYLARI 
MEVSİMSEL OLARAK ÜRETİMİN 
YAVAŞLADIĞI AYLARDIR

SAMEKS bileşik endeksi önceki aya göre 
hızını yavaşlatsa da Kasım ayında da 50 baz 
puanın üzerinde seyrederek is yaşamındaki 
olumlu havanın sürdüğünü gösterdiğini 
belirten Olpak ‘’böylelikle endeks, 2014 
yılının Mart ayından itibaren 9 aydır 50 baz 
puanın üzerinde kalmış, hem mal hem de 
hizmetler sektörlerinde üretim ve satışla-
rın olumlu seyrettiğini ortaya koymuştur’’ 
dedi.  Genelde Kasım ve Aralık ayları mev-
simsel olarak üretimin yavaşladığı daha çok 
stokların satışa sunulduğu aylar olduğunu 
ifaden eden Olpak hizmet sektöründe ise iş 
hacmi önceki aya göre artışa devam etmiş,  
istihdamda yavaşlama  gözlemlendiğini ifa-
de etti. Nail Olpak 2014 yılının son ayında 
da endeks değerinde bir miktar düşme ve 
alt endekslerin benzer trendler göstermesi 
beklenebiliceğini belirtti.  

Haber

50ÖRME DÜNYASI Kasım - Aralık 2014

MÜSİAD FUARI’NDA 
SAMEKS VERİLERİ 
AÇIKLANDI
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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



Hazırlayan: Süleyman Yeşildağ
Teknik Danışman / Manisa Ticaret Borsası

PAMUĞUN GÜNCEL DURUMU 
İLE İLGİLİ ANA VERİLER

• Dünyada Kütlü Pamuk üretimi 2012-2013 
sezonunda 76,5 milyon ton olmuştur.

• Aynı sezondaki Lif Pamuk miktarı ise 
27,5 milyon tondur.

• Türkiye’de ise 2013-2014 sezonunda 843 
bin ton kütlü pamuk üretilmiştir.

• Buna karşılık Türkiye’de tekstil sektörü-
müzün ihtiyacı olan kütlü pamuk miktarı 
1,5 milyon tonun üzerindedir. Sektörün 
ihtiyaç duyduğu kütlü pamuğun 804,186 
tonluk bölümü ithalat yoluyla aşağıdaki 
tabloda belirtilen Ülkelerden tedarik edil-
mektedir.

TÜRKİYE’ DE PAMUK DURUMU

Türkiye’de pamuk istatistikleri TUİK tara-
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PAMUK ÜRETİMİ VE 
SORUNLARI
ARAŞTIRMA NOTLARI

TÜRKİYE’NİN 2012-2013 SEZONU KÜTLÜ PAMUK İTHALATI
ÜLKE MİKTAR (TON) TUTAR (1000 DOLAR)
ABD 456.113 872.810

Türkmenistan 104.442 186.950
Yunanistan 94.480 170.756

Brezilya 56.480 117.887
Tacikistan 30.668 53.795

Suriye 21.451 33.205
Hindistan 7.478 15.010

Özbekistan 5.608 6.737
Azerbaycan 4.935 7.708

Arjantin 4.785 9.084
Diğer 17.746 39.904

Toplam 804.186 1.513.800

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve TUİK 
tarafından oluşturulan 
Tarımsal İşletme 
Kayıt Sistemi (TİKAS) 
kapsamında yürütme-
kte olduğu Tarımsal İzleme 
ve Bilgi Sistemi Projesi 
(TARBİL) tamamlandığında; 
ekiliş alanı, rekolte ve verim 
tahmini verimleri çok daha 
güvenilir hale gelecek 



fından işlenerek yayımlanmaktadır.

Bu bağlamda, pamuk ekim alanları ve kütlü 
pamuk tarla verimleri T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne kayıtlı parseller bazında saha 
gözlemleri ve ayrıca yurt genelini kapsama-
sını sağlamak amacıyla uzaktan algılama 
sistemi gözlemlerine dayanılarak tahmin 
edilmeye çalışılmaktadır.

Bu yöntemle elde edilen verilerden hare-
ketle bulunan kütlü pamuk miktarları iller 
itibariyle TÜİK’e bildirilmekte ve TUİK 
tarafından nihai istatistikler hesaplanarak 
yayımlanmaktadır.

Ne yazık ki Ülkemizde lif pamuk stokla-
rına dair herhangi bir istatistik bulunma-
maktadır.

Bu alanda pamuk arzı “üretim + itha-
lat” ile karşılanan tüketim ile değerlendi-

rilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
TUİK tarafından oluşturulan Tarımsal 
İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS) kapsamında 
yürütmekte olduğu Tarımsal İzleme ve Bil-
gi Sistemi Projesi (TARBİL) tamamlandı-
ğında; ekiliş alanı, rekolte ve verim tahmini 
verimleri çok daha güvenilir hale gelecek 
ve bu rakamlara dayanılarak oluşturula-
cak üretim politikaları çok daha gerçekçi 
olacaktır.

2000’li yılların başında Türkiye’de yaklaşık 
130 bin olan pamuk üreticisi sayısı 75 bin 
seviyelerine gerilemiştir.

Aynı dönemde Ege Bölgesi’ndeki pamuk 
üreticisi sayısı 65 bin’den 15 bin’e düş-
müştür.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı faal çalışan çırçır fabri-

kası 210’dan 107’ye kadar düşmüştür.

Uzun yıllar Dünya pamuk üretiminin %4,5 
oranındaki miktarını üreten Ülkemizin ne 
yazık ki yüksek üretim maliyetleri sebebiy-
le dünya üretimindeki ağırlığı %2,5 oranına 
gerilemiştir.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞTIRMA 
OLARAK AŞAĞIDAKİ RAKAMLARA-
HASSASİYETLE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR;

• 2000 yılından 2013 yılının sonuna kadar 
pamuk ithalatı için yurt dışına ödediğimiz 
döviz tutarı 15 milyar dolar’dır.

• Bu dönemde sadece Amerika’ya ödediği-
miz döviz miktarı 8 milyar dolar’dır.

• Komşumuz Yunanistan’ın üretmiş olduğu 
pamuğun %40’ı Ülkemiz tarafından ithal 
edilmektedir.

Yukarıda belirtilen bu makro veriler, pamuk 
üretimi ile ilgili Ülkemizdeki sıkıntıları 
açıkça gösteren sonuçlardır.

Böyle bir sektörün temel ham maddesi 
olan pamuğun ihmal edilmesini anlamak ya 
da açıklayabilmek mümkün değildir.

Türkiye, üretim aşamalarındaki destek 
ve iyileştirme ihmalleri nedeniyle pamuk 
ihtiyacını aşağıdaki Ülkelerden temin 
etmektedir.

Ülkemizdeki Tekstil ve Konfeksiyon Sana-
yisi, En Rekabetçi Olduğumuz Sektördür.

2013 yılında sektörün net döviz getirisi 
13,6 milyar dolar’dır. Ayrıca Ülkemizde 
net ihracatçı olan iki sektörden birisi ve en 
büyüğüdür. 
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İTHALAT YAPILAN BAŞLICA 
ÜLKELER
1 ABD
2 YUNANİSTAN

3 ORTA ASYA (ÖZELLİKLE 
TÜRKMENİSTAN)

4 HİNDİSTAN
5 BREZİLYA
6 SURİYE

7
DİĞER (AFRİKA ÜLKELERİ, 
AVUSTRALYA, İSPANYA, 
ARJANTİN)

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALAT - İHRACAT (2013)
Ürün İthalat (milyar $) İhracat (milyar $) Denge (milyar $)

Tekstil ve 
Hammaddeleri

9,0 8,4 -0,6

Hazır Giyim 2,8 17,0 14,2
Toplam 11,8 25,7 13,6



Artan ziyaretçi ile 
daha büyük bir 
alanda düzenlenen 
fuar FESPA’nın 
pazardaki 
konumunu 
sağlamlaştırdı

04-07 Aralık tarihlerinde ikincisi 
düzenlenen FESPA Eurasia 2014 
fuarı sektörün büyük ilgisi ile 
8,600 kişinin üzerinde ziyaretçinin 

katılımı ile gerçekleştirildi. Geçen yıla 
oranla ziyaretçi sayısında %30’luk bir artış 
görüldü. 

2013’e göre %20’lik daha büyük bir alanda 
yapılan FESPA Eurasia, sektördeki birçok 
yerel ve uluslararası markanın güveni-

ni kazandığını gösterdi. Etkinlik, baskı 
hizmeti tedarikçilerine, geniş format dijital 
baskı, serigrafi baskı, tabela, tekstil baskı ve 
endüstriyel reklam sektöründe sunulan ürün 
ve hizmetleri kapsamlı bir şekilde keşfetme 
şansı verdi. Önümüzdeki dönem için ekip-
man yatırımları fırsatlarını değerlendiren 
katılımcıların yaklaşık yarısı önümüzdeki 6 
ay içinde alım yapacağını bildirdi. 

Katılımcıların %80’i, İstanbul’un yanı sıra 
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FESPA EURASIA 2014 
BASKI SEKTÖRÜNDEKİ 
KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ
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diğer ticaret odalarının katkıları ile Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir ve 
Konya gibi diğer şehirlerden olurken  %20
’si ise yurtdışından oldu. En fazla katılım 
sırasıyla İran Yunanistan, Bulgaristan, Tu-
nus ve Rusya’dan olurken, toplam 78 ayrı 
ülkeden ziyaretçi geldi.  

FESPA Grup Fuarlar Müdürü Michael 
Ryan; “Ziyaretçi sayısındaki artış bizi son 
derece mutlu etti. Bu mutluluğumuzun tek 
nedeni sayıdaki artış değil, fuarın kalitesi 
hakkında katılımcı firmalardan aldığımız 
geri dönüşler olağanüstü. 

Firmalar stantlarında iş sahiplerini ve karar 
alıcı konumundaki üst düzey yöneticileri 
gördüler. Böyle başarılı bir organizasyonu 
iki sene gibi kısa bir zamanda bölgedeki 
gücünü ve sektörden aldığı desteği gösteren 
ortağımız ARED ile gerçekleştirdik” dedi. 

Ryan sözlerine şöyle devam etti : “Toplam 
ziyaretçi sayımız tam olarak 8.625. Yüksek 
miktardaki bu  ziyaretçi sayısı pazardaki 
canlılığı gösteriyor. 

Fuar boyunca her gün işlerini geliştirmek 
ve zenginleştirmek için çözümler arayan 
kişiler geldi. Bu durum aynı zamanda önü-
müzdeki senenin nasıl geçeceği hakkında 
harika bir ipucu veriyor. FESPA Eurasia 
2015’i şimdiden dört gözle bekliyoruz”. 

ARED Başkanı Halil Eligür  “FESPA ve 
ARED açısından FESPA Eurasia’yı benzer-
siz kılan en önemli faktör ana hedefimizin 
hizmet olması. 

Biz sektörün gelişmesini ve üyelerimizin 
kendi işlerini geliştirmelerini hedefliyoruz. 
Amacımız kar değil, sadece sektörün daha 
fazla büyümesini arzu ediyoruz. Böylesi 
güzel bir etkinliğin hayata geçtiğini görmek 
harika” şeklinde yorum yaptı. 

FESPA Eurasia ya Katılan Firma Yetkilile-
rinin Görüşleri ise;

Canon Eurasia, Serkan Filiz: “Fuar bizim 
için verimli geçti. Müşterilerimizden çok 
iyi geri dönüşler aldık ve katılım mükem-
meldi”. 

Reggiani, Satış Direktörü Michele Riva: 
“FESPA Eurasia’nın başarısının tadını 
çıkarıyoruz. Etkinlik gerçekten canlı oldu. 
FESPA Eurasia satış liderlerinin buluşması 
için mükemmel bir platform Personeli-
miz dünyanın dört bir yanından gelen çok 

sayıda ziyaretçiyi karşıladı. Fuar sırasında 
3 tane makine sattık. Fuar bizim açımızdan 
büyük bir başarıydı”

Arioli, Maurizio Lattuada: “Fuardan mem-
nun kaldık. Türkiye’de katıldığımız ilk fuar 
ve ziyaretçi sayısı çok iyi oldu”.

Lancer Grup, Satış ve Pazarlama, Jr. James 
Challis: “FESPA Eurasia uzun zamandır 
katıldığımız en iyi organizasyon”. 

Optimum  Digital Planet Taner Güven: “Fu-
arda 7 makine sattık, ziyaretçi niteliğinden 
son derece memnunuz. Orta Doğu, Ukrayna 

ve Rusya’dan birçok ziyaretçi vardı”. 

d.gen, VP & WW İşletme Müdürü Andrea 
Negretti: “Ziyaretçilerin kalitesi yüksekti; 
şirketlerin karar verici pozisyonda olan 
kişiler geldi ve ne aradıklarını net bir 
şekilde biliyorlardı. FESPA Eurasia dijital 
tekstil baskıda kendini giderek daha fazla 
kanıtlıyor”.

Nac Group Genel Müdürü Şafak Aydo-
ğan: “Ziyaretçiler profesyonel ve kaliteli. 
Yurtdışından ve Türkiye’den gelen karar 
verici pozisyondaki ziyaretçiler ile konuş-
tuk”. şeklinde memnuniyet verici ifadelerle 
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ÖZEL KESİM MAKİNE 
VE TEÇHİZATA 
YATIRIM YAPMIYOR
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
3. çeyrek büyüme rakamının bek-
lentilerin oldukça altında gerçek-

leştiğini belirterek, “Özel tüketimin adeta 
durması, yerel seçimlerin ardından kamu 
yatırımlarının düşmesi ve özel yatırımlardaki 
gerilemenin hala devam etmesi söz konusu-
dur” dedi. Yorgancılar, rakamların daha da 
düşük çıkmasını kurlarında etkisiyle artan 
ihracatın önlediğine dikkat çekti. Çözümün 
ekonomik ve politik istikrarın yanı sıra 
gerçekçi değerlenmiş Türk Lirası ve yatırımın 
ikliminin tazelenmesinden geçtiğini kayde-
den Yorgancılar, “Uzun süredir tüketimle ve 
ithalata dayalı olarak büyüyen bir ekonomiye 
sahiptik. Yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek 
risk algısı tüketim artışını adeta durdurun-
ca hem ithalat hem de yatırımlar geriledi. 
Reel sektör, kurlardaki artışın da desteğiyle 
ihracata yönelerek üçüncü çeyrekte büyüme-
nin daha düşük kalmasını engellemiş oldu. 
Türkiye’nin tüketim ve inşaat sektörü ile daha 
fazla büyümesinin mümkün olamayacağı, 
sanayi üretimi ve ihracata dayalı büyümenin 
ekonomik zihniyet, sosyal destek, makro 
ekonomik iklim altyapısının hazırlanması 
gerekiyor. İhtiyacımız “ekonomik ve politik 
istikrar, gerçekçi değerlenmiş TL ve yatırım 
ikliminin tazelenmesidir” diye konuştu. 

DOKUZ AYLIK PERFORMANS

Yılın 9 aylık bölümünde büyüme rakamının 
ise yüzde 2. 8 olduğunu ifade eden Yorgan-
cılar, 3. çeyrekte sadece inşaat yatırımlarının 
arttığını vurguladı. Yorgancılar, “Harcama 
kalemlerinde gelişmeler incelendiğinde kamu 
tüketim harcamaları ve kur artışının destek 
verdiği ihracat büyümesi sayesinde düşük de 
olsa büyüdüğümüz anlaşılıyor. Son iki yılın 
en düşük büyüme hızı olan yüzde 1. 7’lik 
oranın yüzde 2. 2’si ihracat, binde 7’si kamu 
tüketiminden gelmiştir. Toplam yatırımlar 
büyümeyi aşağıda çekmiştir. Özel kesim ma-
kine teçhizat yatırımları üç çeyrektir azalıyor. 
Üçüncü çeyrekte özel kesimde sadece inşaat 
yatırımları artmıştır. Halkın artmayan reel 
gelirine yüksek faizlerin eklenmesiyle özel 
tüketim artışı durmuştur. Özel kesimde hem 
yatırımların hem de tüketim artışının durması 
bu kesimde risk algısının oldukça yüksek 
olduğu anlamına gelmektedir. Tüketicilerin 
gelir, girişimcilerin ise talebe ilişkin beklen-
tileri olumsuz seyretmektedir. Son çeyrekte 
ekonomi biraz daha canlı görünse de yılın 
tamamında yüzde üç gibi oldukça düşük bir 
büyüme hızı gerçekleşecektir. Bunun anlamı 
da 2023 hedeflerinden biraz daha uzaklaşma-
dır” dedi.  

TARIMDAKİ KÜÇÜLMENİN 
OLUMSUZ ETKİSİ 

Sektörel açıdan değerlendirme yapıldığında 
büyümenin önemli dinamiklerinden biri olan 
inşaatın da durgunluğa doğru yöneldiğinin 
tespit edildiğini aktaran Yorgancılar şöyle 
devam etti, “Finans-sigortacılık sektöründeki 
büyümenin önceki dönemlere oranla oldukça 
gerilediği görülmektedir. Ülkemizin en önem-
li potansiyellerinin başında gelen tarımın 
en yoğun hasat yapılan çeyrekte yüzde 4. 9 
gibi oldukça yüksek bir oranda küçülmesinin 
üzerinde dikkatle durulmalıdır. Zira üçüncü 
çeyrekte hem küçülen tek sektör tarım olmuş, 
hem de büyümeyi binde 7 oranında aşağıya 
çekmiştir. Bu gelişmeden en olumsuz etkile-
nen bölgenin hem tarım hem de tarıma dayalı 
sanayi potansiyeli nedeniyle Ege olduğu unu-
tulmamalıdır. Gerek harcama, gerekse üretim 
boyutunda yaşanan bu gelişmeler büyüme 
modelinde değişime ihtiyaç olduğunu, yeni 
bir senaryonun zorunlu hale geldiğini ortaya 

koymaktadır.”

YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACAT 
ÇEKİŞLİ YENİ MODEL 

Türkiye’nin inşaat ve tüketim ile artık yüksek 
oranlı sürdürülebilir büyüme hızlarına gerek 
iç gerekse küresel konjonktürdeki belirsiz-
likler ve halkın çok büyük oranda artmış 
borçluluk düzeyi nedeniyle mümkün olmadı-
ğını ifade eden Başkan Yorgancılar “Türkiye 
büyüme için inşaat ve tüketim kalemlerini 
yeterince kullanmıştır. Şimdi yatırım, üretim 
ve ihracat çekişli yeni bir model devreye 
girmek zorundadır. Büyüme hızının gelişmiş 
ülkeler düzeyine yakınsayarak düştüğü böyle 
bir iklimden çıkmanın başka bir yolu görün-
müyor. Artık önümüze bakmalıyız. 2015 yılı 
için yeni, inovatif bir makro konjonktüre, reel 
sektör öncelikli ekonomi politikalarına ihti-
yaç olduğu bir kez daha karşımıza çıkmıştır. 
Yapısal dönüşüm reformlarını bir en evvel 
eyleme geçirmenin önemi açıkça’’ dedi. 

2013-2014 ÜÇÜNCÜ ÇEYREKLERİNDE TEMEL GÖSTERGELER
BÜYÜME (%) 2013 

III. Çeyrek 2014 

III. Çeyrek

GSYİH 4,2 1,7

İ. Sanayi 4,6 2,2

Özel Tüketim 5,6 0,2

Kamu Tüketimi 1,9 6,6

Özel Yatırımlar -0,8 0,009

Kamu Yatırımları 17,6 -2,0

Mal-hizmet ihracatında büyüme % -2,4 8,0

Mal-hizmet ithalatında büyüme % 5,2 -1,8

Cari Denge (milyon Dolar) -12.103 -6.623

Toplam kredilerde artış % 28,7 19,3

Tüketici Kredisi artış oranı % 26,3 8,9

Döviz sepeti (0,5 € + 0,5 $) 2,288 2,516

(0,5 € + 0,5 $) artış oranı % 12,97 9,95

İ. Sanayi ihracatı (milyon Dolar) 34.902 36.119

İ. Sanayi ihracat artışı % -4,5 3,2

İ. Sanayi ithalatı (milyon Dolar) 48.584 46.667

İ. Sanayi ithalat artışı % 8,1 -3,9

TÜFE enflasyonu % 1,33 2,05

ÜFE enflasyonu % 1,95 -0,37

Sermaye-finans hesabı (net) 4.698 4.720



İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 14. 
Çevre ve Enerji Ödülleri sahipleri-
ni buldu. Ödüllerde birincilikleri , , 
Kordsa Global Eczacıbaşı Kalese-

ramik ve Vestel Elektronik aldı. İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) 14. Çevre ve 
Enerji Ödülleri, İSOV Akatlar Mesleki 
Eğitim Kompleksi’nde düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Beş kategoride toplam 
18 ödül dağıtıldı. Törene Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr Mustafa 
Öztürk, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan başta olmak üzere İSO Meclis 
Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan 
Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Nahit Kemalbay, Sultan Tepe ve Ata Ceylan 
katıldı.

Törende konuşan, İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, küresel iklim 
değişikliği ve artan enerji kullanımının 
çevreye etkilerinin kritik önem taşıdığı 
günümüzde konuya olan hassasiyeti sürdü-
rülebilir kılmayı amaçladıklarını söyledi. 
Çevre konusunda uzun vadeli ve sonuç 
alıcı politikalara odaklanmak gerektiğini 
vurgulayan Bahçıvan, “Biz diyoruz ki 
‘Çevreyi hor gören, geleceği zor görür.’ Bu 
gerçekten hareketle daha yeşil, daha temiz 

ve yaşanabilir bir dünya yaratmak için hep 
birlikte mücadele vermeliyiz” dedi.

Çevre ve enerji duyarlılığı konusunda 
Avrupa Birliği’ndeki (AB) çalışmalara 
değinen Bahçıvan, 2010-2012 yıllarında 
sanayi, tarım, su ve gıda hizmetleri alanında 
faaliyet gösteren firmaların yüzde 45’in 
eko-inovatif olduğunun altını çizdi. Nere-
deyse hiç atık üretmeyen ve hammaddeleri 
kapalı devrede geri dönüştürerek kullanan 
ekonomi modeli olan döngüsel ekonominin, 
aynı zamanda çok önemli bir maddi tasarruf 
aracı olduğunu vurgulayan Bahçıvan, 
“Öyle ki AB Komisyonuna göre döngüsel 
ekonomi 2030 yılına kadar 600 milyar Euro 
tasarruf yapılmasına imkan sağlayacak. 
Bahçıvan, dünya gündeminin öncelikli 
konularından su ve enerji tasarrufu konu-
sundaki görüşlerini de şu şekilde paylaştı: 
“Türkiye olarak su zengini bir ülke değiliz. 
Böyle bir ortamda, su kaynaklarının kulla-
nımında toplumsal dinamikler düşünülerek 
içme ve kullanma suyuna öncelik verilmesi 
sonucu, sanayi sektörü üretimi için gerekli 
suyu bulamayabilir. Yine iklim değişikliği 
ile mücadele enerji politikaları ile yakından 
ilgili. Halen kömür, petrol ve gazın küresel 
enerji arzındaki payı yüzde seksen düzeyin-
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İSTANBUL SANAYİ ODASI 
14. ÇEVRE VE ENERJİ ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU



de. Küresel ısınmanın esas sorumlusu da 
bu fosil yakıtlar. Enerji verimliliği ile fosil 
yakıtların tüketimini azaltacak teknolojiler 
iklim değişikliğini önlemede önemli avan-
tajlar sağlayacak.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk de ödül töre-
ninde yaptığı konuşmada Bakanlık olarak 
tehlikeli atıkların depolanmasına karşı 
olduklarını belirterek “AB’de bu tür bir 
uygulama söz konusu değil. İSO gibi sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yaparak bu 
atıkları yok etmeliyiz” dedi. 2015 yılının 
sera gazı salınımının azaltılmasında milat 
yıl olacağını kaydeden Öztürk, “Bu konuda 
yeni bir süreç başlıyor. Dünyada sera 
gazı salınımının yüzde 50’sinden sorumlu 
olan Çin ve ABD anlaştı ama kamuoyuna 
açıklamadılar. Bizlerin de bakanlıklar ve 
sanayiciler olarak ortaklaşa bu konuya 
ilişkin politikaları oluşturmamız gerekiyor” 
şeklinde konuştu.    

İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre ve 
Enerji Kurulları Başkanı M. Ata Cey-

lan da İSO’nun Türkiye’de henüz Çevre 
Bakanlığı’nın kurulmadığı 1987 yılından bu 
yana çevre konusunda çalışmalar yürüt-
meye başladığını hatırlatarak, “Sorumlu 

sanayiciler olarak doğayı korumayı dert 
edinmekteyiz. o. Firmaların bu alandaki ya-
tırımlarının kamu tarafından desteklenmesi 
zaruridir” şeklinde konuştu. 
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ İNOVATİF ÇEVRE DOSTU ÜRÜN

Büyük Ölçekli Kuruluş İnovatif Çevre Dostu Ürün Birincilik Ödülü Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic.A.Ş. Çevre Dostu Resorsinolsüz ve Formaldehitsiz Banyo

Büyük Ölçekli Kuruluş İnovatif Çevre Dostu Ürün İkincilik Ödülü Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. Pişirimsiz Nem Kontrollü Karo

Büyük Ölçekli Kuruluş İnovatif Çevre Dostu Ürün Üçüncülük Ödülü Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 100+Beton

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimli Ürün

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimli Ürün Jüri Özel Ödülü Enel Enerji Elektronik San. ve Tic. A.Ş. E2 Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama Birincilik Ödülü Vestel Elektronik San. ve Tic.A.Ş. Çevre Dostu Krom Kaplama Sistemi

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama İkincilik Ödülü Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. Kale Aquasmart Uygulamalı Fold Asma Klozet

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama Üçüncülük Ödülü Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Cam Yeniden Cam

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama Sosyal Sorumluluk Jüri Özel Ödülü İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. Biyoçeşitlilik Projesi

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama Jüri Teşvik Ödülü Eku Fren Kampana ve Döküm San. A.Ş. Çevre Dostu Uygulamalar

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği Uygulama

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği Uygulama Projesi Birincilik Ödülü Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. Isı Geri Kazanım Projeleri

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği Uygulama Projesi İkincilik Ödülü Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 7 Adımda Yalın ve Proaktif Enerji Yönetimi

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği Uygulama Projesi Üçüncülük Ödülü Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk A.Ş. Enerji Verimliliği Projeleri

Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği Uygulama Projesi Jüri Özel Ödülü Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Nosume Energy (Kompressör Isı Geri Kazanım Projesi)

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Birincilik Ödülü Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi İkincilik Ödülü Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Üçüncülük Ödülü Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş.

KOBİ İnovatif Çevre Dostu Ürün

KOBİ İnovatif Çevre Dostu Ürün Jüri Özel Ödülü Net Pak Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Doğa Dostu Taşıma Çantası (Pazar Torbası)

KOBİ İnovatif Çevre Dostu Ürün Jüri Teşvik Ödülü Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Tic. A.Ş. Armut® (Artaş Mutfak Atıkları İşleme Ünitesi)

14. Çevre ve Enerji Ödülleri Alan Kuruluşlar Aşağıda Sıralandığı Gibidir.



1978’li yıllarda tekstil sektörüne ih-
racat elemanı olarak başladım. Daha 
sonra örme kumaşın inceliklerini öğ-
renerek, işten ayrıldım. 1992 yılında 

üç ortak BFS örmeyi kurduk. 

Daha sonraki  dönemlerde iki ortaklı bir 
işletmeye dönüştük. 1997 yılının sonunda, 
BFS örmenin tamamını satın alarak, sektör-
de katma değerli ürünler üretmeye başladık. 

İlerleyen dönemlerde daha geniş konsepte 
üretim yaparak, farklı segment’ te, farklı 
ürünler üreten firmalar arasında hak ettiği-
miz yeri aldık.

Şu anda ayda 75-100 ton, işin şekline 
göre iplik üretmekteyiz. Çalışmalarımızda 
ARGE ye çok önem veriyoruz. 

En önemlisi arz ve talep doğrultusunda 
hareket ederek, günün modasını ve diğer 
koşulları değerlendirmek, bize sürekli artı 
değer kazandırmaktadır. Bu çalışmalar doğ-
rultusunda, yerli ve ihracat müşterilerimizin 
yönlendirmesiyle, daha farklı ürünlerinde 
üretimini gerçekleştirmekteyiz. 

Dünyada fark yaratmak istiyorsak marka-
laşmak çok önemli olmalı, işte bu yüzden 
çok çalışmalıyız.
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BFS ÖRME ŞİNASİ PARLAK

SEKTÖRÜMÜZÜN 
ANA MADDESİ OLAN 
PAMUK ÜRETİMİNDE 
İSTİKRAR ŞART



ÖRME SEKTÖRÜNDE 
GÜNDEMİ OLUŞTURAN 
KONULARIN BAŞINDA NELER 
GELMEKTEDİR.?

Örme ve Tekstilin gündemini oluşturan 
konular oldukça fazladır. Bunların neler 
olduğuna kısa, kısa değinecek olursak, sek-
törümüzün ana maddesini oluşturan pamuk, 
kalifiye eleman yetersizliği, makinalar, 
organize sanayi, arz ve talebin bilinçsizce 
değerlendirerek ekonomik sorunların ortaya 
çıkması gibi meselelerle karşı karşıya 
kalmaktayız.

Bunların çözümü konusunda ise, başta 
uzmanların, Marmara bölgesi için, deprem 
uyarılarını dikkate almak, daha sağlam 
yapılar inşa etmek, örme sanayi sektörünü 
artık olmazsa olmazları haline gelmiştir. 
İşte bu yüzden, kentsel dönüşüm projesi 
çerçevesinde, örme tekstilinin organize sa-
nayi bölgelerinde yer alması, yeni yerleşim 
merkezlerine yakın küçük sanayi siteleri 
oluşturulması, bölgedeki işsiz gençlere eği-
tim verilerek iş imkanı sağlanması, sektöre 
kalifiye eleman yetiştirilmesi, makine üre-
timine katkı sağlayarak bu konuda çalışma 
yapan arkadaşlarımızın desteklenmesi ve 
yakın bölgelerde oluşan sanayi birimlerinde 
zamandan ve insandan en iyi verimi almak, 
şehirlere yakın yerlerde ve uygun alanlarda 
bu sistemin yerleştirilerek üretime yöne-
lik çalışmaların yapılması, hedeflerimiz 
arasındadır. Eğer bunları gerçekleştirmeyi 
başarırsak, hem ülke ekonomisine çok ciddi 
katkılar sağlamış, hem de sektörümüzü çok 
daha önemli konuma getirmiş oluruz.

SEKTÖRÜNÜZ İÇİN EN ÖNEMLİ 
OLAN PAMUK ÜRETİMİ SİZCE 
YETERLİMİ?

Sektörümüzün, en çok dikkat edilmesi ge-
reken sorunlarının başında, ana maddemiz 
olan pamuk üretimi stratejik önem taşımak-
tadır.  Üretimde ihtiyacımız olan 1,5 milyon 
ton olan pamuğun, ülkemizde ancak 600-
700 tonunu karşılayabiliyoruz, aradaki farkı 
ise Amerika ve Yunanistan başta olmak 
üzere başka ülkelerden karşılamak zorunda 
kalıyoruz. Bunun için, köylünün teşvik edil-
mesi ve hatta bölgesel teşvikler söz konusu 
olmalıdır. Dışarıdan ithal ettiğimiz pamuğa 
ödenen dövizlerin yurdumuzda kalmasını 
sağlamakta bu çerçevede değerlendirilmesi 
gereken konuların başında gelmelidir. 

İTHALATIN SEKTÖRÜNÜZE 
ETKİLERİ VE ÇÖZÜMÜ 
KONUSUNDA SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ?

İthalat konusunda ise, içerideki üretim 
tesislerini kapatarak, dışarıdan daha ucuz 
tekstil ürünleri almak, kendi ayağımıza 
kurşun sıkmaktan başka bir şey değildir. 

Bu girişimler hem ülke ekonomisine, hem 
sektörümüze, hem de üretim kalitemize çok 
ciddi zarar vermekten başka işe yaramazlar.

 Her şeyden önce bu ürünlerin çok sıkı de-
netlenmesi ve testlerin yapılması gerekmek-
tedir. Eğer sağlık söz konusu ise biraz daha 
fazla düşünmek lazım. 
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Dünya pamuk fiyatlarının son 
yılların en düşük seviyelerine 
gerilemesi ve Türkiye’deki pa-
muk fiyatlarının seyrinin de bu 

durumdan doğrudan etkilenmesi nedeniyle 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Şeref İyiuyarlar mevcut duruma 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya pamuk fiyatlarının gerilemesinin 
en önemli nedeninin gittikçe artan dünya 
devir stoğu olduğunu belirten İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu  Başkanı Işınsu 
Kestelli , “Bu devir stoğunda Çin başrolü 
üstleniyor. Çin’in pamuk ithalatına kota 
koyma kararı pamuk fiyatlarının dibe vur-
masına sebep oldu” dedi.

Türkiye’de tekstil sektörünün tükettiği 
yıllık ortalama 1,5 milyon ton lif pamuğun 
yarısının ithal edildiğine, dolayısı ile ülke 
içindeki pamuk fiyatlarının dünya pamuk 
fiyatları ile paralel seyretmesinin kaçınıl-
maz olduğuna dikkat çeken Kestelli, “Cari 
fazlalık arz eden ve tekstil sektörünün 
hammaddesi olan pamuğu ithal etmemiz, 

bir tarım ülkesi olarak bizleri derinden 
etkiliyor. Böyle bir ortamda pamuk üreti-
cilerimiz ciddi bir mücadelenin içindedir. 
Pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini 
olumsuz yönde etkileyen en önemli unsur 
ise üretim maliyetlerinin yüksek olmasıdır” 
diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü 
tarafından 2014 üretim yılı için yapılan 
üretim maliyeti çalışmasında, 1 kg kütlü pa-
muğun üretim maliyetinin 500 kg verim ile 
1,82 TL olduğunun tespit edildiğini belirten 
Kestelli, “Tarladan alınan verim miktarına 
göre birim maliyeti değişiklik göstermekte-
dir. Ulusal Pamuk Konseyi’nin de açıkladı-
ğı maliyet rakamlarını göz önüne aldığımız-
da, 1 kg pamuk üretimin maliyetinin 1,75 
- 2,20 TL arasında değiştiğini görebiliriz. 
Son yıllarda maliyetler bu rakamlarda 
seyrediyor. İzmir Ticaret Borsası müstahsil 
tescilleri incelendiğinde de üreticinin eline 
geçen fiyatların Ekim ayında ortalama 1,60 
TL, Kasım ayında ise ortalama 1,50 TL 
civarında olduğunu görüyoruz. Basit bir 
matematiksel hesaplama yapıldığında; 55 
kuruş prim alan bir üreticinin pamuk yetiş-

tirerek elde ettiği kazancın, birçok küçük 
aile çiftçisinin eline geçen fiyatlardan daha 
az olduğu görülebilir” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üye-
si ve pamuk üreticisi Şeref İyiuyarlar ise 
“maliyetler, pamuk fiyatları seyri ve mevcut  
prim miktarı göz önüne alındığında, ancak 
500 kg üstü verim elde eden üreticilerin 
değil kar anacak  zarar etmekten kurtuldu-
ğunu belirterek, zarar eden ya da başa baş 
noktasında pamuk üreten üreticiler, her şeye 
rağmen  pamuk üretimini sürdürmek için 
nasıl ikna edilecek?” dedi.

İyiuyarlar, pamuk üreticisinin işini yapmaya 
devam edebilmesi için Türkiye’de stratejik 
ürün olarak nitelendirilen ürünü için yeterli 
desteğin verilmesinin şart olduğunu dile 
getirerek, “Sürdürülebilir pamuk üretimi 
için 55 Kuruş prim miktarı ne teşvik edici 
ne de yeterlidir. Çözüm basittir; Pamuk 
üretiminde kullanılan mazot, gübre, ilaç vb. 
girdilerin desteklenmesi ve 2014 mahsülü 
için üreticiye ödenen primin 75 kuruşa 
çıkarılması ve ivedilikle ilan edilmesi ge-
rekmektedir. ” diye konuştu. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR PAMUK 
ÜRETİMİ İÇİN PRİM MİKTARI 75 
KURUŞ OLMALI

İzmir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Işınsu Kestelli





1989 yılında tek bir makinayla 
sektörde kendi işimi kurdum., fakat 
1972 yılından Beri sektörün çeşitli 
birimlerinde görev aldım. Sistemli bir 

şekilde arz ve talep doğrultusunda çalışa-
rak, teknik gelişmeleri yakından izleyerek 
ve kalifiye elemanlarla çalışarak bugün 
bulunduğum konuma geldik. Daha sonra 
işimizle ilgili ihtiyacımız olan yatırımları 
yapmaya başladık, bir makinayla başladı-
ğım sektörde şimdi birden fazla makinaya 
sahip oldum. Ve ilk olarak işletmemin 
mülkünü satın aldım. Kaliteli ürün üretme-
nin çok önemli olduğu bir sektöre sahibiz 
bunları gerçekleştirmediğimiz takdirde 
hüsran kaçınılmaz olur.

BİZ SÜPREM ÜRETİYORUZ, 
MÜŞTERİNİN İSTEĞİ 
DOĞRULTUDA FASON ÜRETİM 
YAPMAKTAYIZ. 

Zaman zaman sıkıntılar yaşamamıza 
rağmen şükürler olsun’ki mesleğimizi 
severek yaparak bu sıkıntıları gidermeye 
çalışıyoruz. Başka türlü zaten mesleğimizde 
başarılı olamazdık. En çok sıkıntıyı kalifiye 
eleman bulmakta yaşıyoruz. Sizi tam işin 
ortasında bırakıp müşterilerimize karşı 

mahcup düşüren elemanlarla çalışmak zo-
runda kalıyoruz. Bu yüzden Örme Sanayici-
leri Derneği Başkanı sayın Fikri Kurt’tan ve 
yönetim kurulunda isteğimiz bu konuya’da 
el atmalarıdır. Bu konunun dışında sektö-
rümüzde, birliği sağlamak için başkanımız-
dan, örmecilerin en azından % 40-50 sini 
bir araya getirmesini rica ediyorum. Çünkü 
birlikten kuvvetin doğması bizi dünyada 
güçlü kılacaktır.

Sektörümüzde birliğin sağlamasını en çok 
arzu edenlerden biriyim. Çok fazla birim-
den oluşan sektörümüzde bir araya gelmek-
te zorlanıyoruz, bu zorlanma üretimden 
fiyatlandırmaya kadar birçok şeyi etkiliyor. 

Bazı işletmeler makina parkurunu çoğalta-
rak işlerinin genişlediğini zannetmektedir-
ler, oysa çok fazla makine parkuruna sahip 
olmak çok büyük işletmeye sahip olmak 
demek değildir. Önemli olan araştırma 
yaparak, arz ve talep doğrultusunda yatırım 
yapmaktır. Pamuktan, makinaya kadar 
kendi ülkemizde üretimin gerçekleşmesi 
sektörümüzü dünyada çok daha  önemli 
konuma getireceği gibi ülkemizin ve örme 
tekstil sektörünün ekonomik olarak güçlen-
mesi kaçınılmaz olacaktır. 
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Can Örme Tekstil Nevzat Can:

ÖNEMLİ OLAN ARZ VE TALEP 
DOĞRULTUSUNDA YATIRIM YAPMAK

Nevzat Can
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Türkiye’de 
pazarlama 
faaliyetlerini 
güçlendirerek 
Lenzing 
müşterilerine 
daha fazla hizmet 
verilmesi bizim için 
önemlidir.

Bu pazarlama hamlesi Türk örme 
endüstrisine hitaben „Experience 
TENCEL“, sloganıyla 4 Aralık 
2014 tarihinde İstanbul Hilton’da 

basın mensuplarına tanıtıldı. Bu çalışmanın 
amacı TENCELelyafının örme pazarında 
güçlendirmek ve yeni elyaf işleme yöntem-
lerini sergilemek. Konuya ilgi duyan 160 
üzerinde kişi uzmanlarla görüş alışverişinde 
bulunmak üzere bir araya geldi.. Atölye 
Çalışmasının programı pazarlama, sürdürü-
lebilirlik ve markalaşma konularını içerdi.. 
Bu organizasyonun moderasyonunu EGSD 
(Ege Giyim Sanayicileri Derneği) Başkanı 
Mukadder Özden üstlendi.

TÜRKİYE TEKNİK OFİSİ 
HİZMETE GİRDİ.

Dünyanın 7. büyük tekstil ihracatçısı olan 
Türkiye Lenzing’in en önemli pazarlardan 

biri olarak. Türk sanayisi yılda yaklaşık 
olarak 260.000 ton selülöz ithal etmektedir. 
Bu miktarın yaklaşık olarak %38’ını Len-
zing elyafları oluşturuyor: Lenzing Viscose, 
Lenzing Modal und TENCEL. „Lenzing’in 
hedefi özel elyafların pazar payını top-
lam pazarın %20’sine ulaştırmak“ diyor 
Lenzing CCO’su Robert van de Kerkhof. 
„Türkiye’de TENCEL ve Lenzing Modal 
gibi kaliteli ve nitelikli selülöz elyafların 
tedarikçisi olarak biliniyoruz. 

Coğrafi yakınlık müşterilerimize hızlı bir 
şekilde teknik servis sunmamızı mümkün 
kılacak“ diyerek sözüne devam ediyor van 
de Kerkhof. Lenzing, müşterilerine daha 
geniş kapsamlı bir teknik destek sunmak 
üzere 2014 Mart ayında Gaziantep’te bir 
teknik servis açtı. Lenzing ve İstanbul’da 
ise ayrı bir ekip özellikle satış geliştirme 
alanında pazarlama desteği sunuyor. 

DÜNYA’NIN ELYAF DEVİ 
LENZING’İN İSTANBUL 
ÇIKARMASI
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Merter Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
( MESİAD), Çin’in 
Dongguan kentinden 
gelen işadamları 
heyetleriyle 
İstanbul’da karşılıklı 
ticari görüşmeler 
yaptı. Türkiye – Çin 
arasında ithalat ve 
ihracat imkânlarının 
ele alındığı 
toplantıda karşılıklı 
anlaşmalara imza 
atıldı.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim 
alanında yapmış olduğu ihra-
cat rakamları ile adından sıkça 
söz ettiren Merter Sanayici ve 

İşadamları Derneği ( MESİAD),  2015 
yılı hedefleri doğrultusunda yüzünü uzak 
doğuya çevirdi. 

Dongguan Şehri Yerel Hükümeti, Çin İş 
Geliştirme ve Dostluk Derneği tarafından 
düzenlenen Dogguan –İstanbul Yatırım, Ti-
caret ve Turizm İşbirliği toplantısında ME-
SİAD üyeleri ile Çin işadamları bir araya 
geldi. İstanbul’da bir araya gelen Merterli 
işadamları ve 40 kişilik Çinli işadamı yap-
tığı görüşmeler sonucunda ticaret hacminin 
arttırılması konusunda mutabakata vardı ve 
pek çok anlaşmaya imza attı. 

Toplantıda konuşma yapan Dogguan Ko-
mitesi Başkanı ve Dogguan Halk Meclisi 
Daimi Komitesi Başkanı Xu Jianhua, iki 
ülke ticaret hacminin istenen seviyelerde 
olmadığını söyledi. Dogguan ile Türkiye 
arasında 2013 yılında ticaret rakamlarının 
230 milyon dolar seviyelerinde olduğunu 
belirten Xu Jianhua,  geçen yıla oranla 
ticaret hacminin %16.9 oranında arttığını 
dile getirdi. Yapılan ikili görüşmelerde 
MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gürbüz 
Turan’ın sahibi olduğu ULUSAL Tela 
şirketi ile Dogguan’lı işadamları arasında 
20 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması da 
yapıldı. 

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Gecü konuyla ilgili olarak “Dünyanın hızla 

büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan 
Çin ile yapılacak olan anlaşmaları ve ticari 
görüşmelerimizi çok önemsiyoruz. Merter 
ve MESİAD olarak sadece bölgemizde 
etkin olmak değil, dünyanın diğer ülkelerin-
de de etkin olmayı amaçlıyoruz. Modanın 
yakından takip edildiği Merter’i, Dogguan 
kentinden gelen değerli işadamları ile ticari 
ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi. 

Merter, 2014 yılı itibari ile 15 milyar dolar 
olan İstanbul Merkezli Hazır Giyim ihraca-
tına yaklaşık 3,5 milyar dolar katkı sağladı. 
Kumaştan, aksesuara kadar tüm aşamaların 
yapılabildiği ve her gün 1 milyon yeni 
ürünlerin rafları süslediği Merter her gün 
dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçiyi 
ağırlıyor. Yurtdışından gelen işadamlarının 
sevkiyatlarının çok hızlı bir şekilde gerçek-
leşmesi Merter’i öncelikli tercih edilir bir 
merkez haline getiriyor. 

MESİAD, ÇİN İLE TİCARİ 
GÖRÜŞMELERE HIZ VERDİ





DeFacto, yeni 
sezonda oluşturduğu 
ve birbirinden 
farklı tasarımları 
barındıran Underwear 
Koleksiyonu, kadınların 
iç giyim dünyasını 
renklendiriyor. 
Luxury ve Sporty 
Girl serilerinin yer 
aldığı Underwear 
Koleksiyonu, penye ve 
karakterli modelleri ile 
DeFacto’nun ‘rahatlık’ 
mottosuna vurgu 
yaparken, dantelli ve 
leopar desenli modeller 
kadınsı bir çizgi 
oluşturuyor.

Akdeniz modasının öncüsü De-
Facto, iç giyim koleksiyonunda 
‘rahatlık’ mottosunun altını 
çiziyor. Rengarenk ürünlerden 

oluşan koleksiyonda desenli külotlar dikkat 
çekerken, cıvıl cıvıl atletler ve birbirinden şık 
sutyenler de beğeni topluyor.

İç giyimin vazgeçilmezi danteli günlük 
kullanıma uygun külotlar ile birleştirerek 
hem şık hem rahat bir koleksiyon oluşturan 
DeFacto’nun bu yeni koleksiyonu, atletler, 
takımları, slip ve şort külotlardan oluşuyor. 

Çiçekli ve puantiyeli ürünlerin yanı sıra 
birbirinden sevimli tavşan, panda ve kedi gibi 
karakterlerinde işlendiği koleksiyonda dan-
telli sutyen takımları ve spor giyime uygun 

atletli takımlar da bulunuyor. 

Siyah, bordo, navy, somon ve lacivert gibi 
tonların yoğun olarak kullanıldığı DeFac-
to Underwear Koleksiyonu, mix & match 
ürünleri ile de beğeni topluyor. Detaylarda 
canlı ve eğlenceli renklerin kullanıldığı 
koleksiyonda, Luxury ve Sporty Girl serileri 
bulunuyor.

Luxury temasında japon çiçek desenleri, dan-
teller, ve leopar desenleri ile kadınsı bir hava 
yaratılırken, Sporty Girl’de pamuklu kumaşlar 
eğlenceli baskılarla harmanlanarak günlük 
kullanılma uygun bir seri oluşturuluyor. 
DeFacto severlerin istediği gibi mix&match 
yapabildiği her iki koleksiyonda da takımların 
yanı sıra ikili ve üçlü paketler de yer alıyor. 
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RAHATLIK 
İÇ GİYİMLE 
BULUŞTU!
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İşveren vekili, işveren 
adına hareket eden 
ve işin, işyerinin 
ve işletmenin 
yönetiminde yer 
alan kimselerdir. 
İşveren tarafından 
verilen bir yetkiye 
dayanarak hareket 
etmektedirler bu 
nedenle İşveren vekili 
olabilmek için işveren 
tarafından temsil 
yetkisinin verilmesi 
gerekmektedir. 

Ülkemizde son günlerde yaşanan 
iş kazalarının artışı, akıllara iş-
verenlerin iş sağlığı ve güvenliği 
bakımından sorumluluklarının 

ne boyutta ve nasıl düzenlenmiş olduğu 
sorularını getiriyor. Bu nedenle, işveren-
lerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu çerçevesinde yükümlülüklerini 
ve bu yükümlüklerini yerine getirmeme-
nin yaptırımlarını incelemek ve sağlıklı 
bir şekilde aktarabilmek önemlidir. 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 
işverenler açısından düzenlenen işveren 
yükümlülükleri dikkate alınarak; işyerle-
rinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanma-
sı, mevcut güvenlik ve sağlık şartlarının 
iyileştirilmesi ile işyeri özelinde acil çözüm 
önerileri alınmalıdır. İşyeri özelinde riskler 
tespit edilerek yol haritası belirlenmeli ve 
operasyonel süreçlere kayıtsız kalınmama-
lıdır. Kanun kapsamında; yerine getirilme-
yen risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, 
araştırma ile acil durum planı, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve kanunda yer alan 
diğer tüm yükümlülüklerin yerine getiril-
mesi ilk etapta işveren sorumluluğu açısın-

dan önem taşımaktadır. Çalışan sayısı ve 
tehlike sınıfına göre kademeli şekilde geçişi 
öngörülen işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı bulundurma zorunluluğunun da göz 
ardı edilmemesi gerekir.

İŞVEREN VEKİLLERİ DE 
SORUMLU

İşveren vekili, işveren adına hareket eden 
ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde 
yer alan kimselerdir. İşveren tarafından ve-
rilen bir yetkiye dayanarak hareket etmekte-
dirler bu nedenle İşveren vekili olabilmek 
için işveren tarafından temsil yetkisinin 
verilmesi gerekmektedir. Örneğin şirket-
lerdeki müdürler, işveren tarafından temsil 
yetkisini almışsa, işveren vekilidir diyebili-
riz. Kanun kapsamında işveren vekillerinin 
de işveren sayılacağı şeklindeki düzenleme, 
kanun koyucunun işveren tanımını geniş-
letmek arzusunda olduğuna işaret ediyor. 
Söz konusu tanımlama, ilk başta olumlu bir 
adım gibi gözükse de; pratikte daha güçlü 
konumda olan işverenin 6331 Sayılı Kanun 
kapsamındaki sorumluluklarını önemli 
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İŞ KAZASI FACİALARI 
İLE İŞVEREN 
SORUMLULUKLARI
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ölçüde işveren vekillerine yüklemek ve 
dolayısıyla kanun kapsamındaki sorumlu-
luklarını hafifletmek bakımından bir çıkış 
kapısı olarak da değerlendirilebilir.

İŞ KAZALARINA DUR DEMEK 
İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ ŞART

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işaret 
ettiği üzere; iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve işveren ile çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemek amacıyla tüm işyerleri, kanun 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 
getirmelidir. İşyerlerinde tahliye, iş kazası 
ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi, 
çalışanların sağlık gözetimi, çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendi-
rilmesi, çalışan temsilcisi ve destek elemanı 
seçilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
oluşturulması ile aynı çalışma alanını 
birden fazla işverenin paylaşması duru-
munda ise iş sağlığı ve güvenliği koordi-
nasyonunun sağlanması gibi yükümlülükler 
bulunmaktadır.

ZORUNLU İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Bir diğer yükümlülük ise çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilme-
sidir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin usul ve esasları hakkında 
yönetmeliğe göre; çalışanlara yönetmelikte 
belirtilen asgari konuları içerecek şekilde iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi 
zorunludur. Verilecek eğitimin süresi ve 
yenilenme tarihi ise tehlike sınıfına göre 
değişiklik göstermektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLER SINIRLI 
SAYIDA MI?

Dikkat edilecek olursa 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işvere-
nin sorumlulukları öncelikle genel olarak 
belirlenmeye çalışılmış ve ardından belli 
başlı sorumluluklar özel olarak düzenlen-
miştir. Peki, bu yükümlülükler sınırlı sayıda 
mıdır? Hızlı gelişen teknoloji nedeniyle, 
zaman zaman mevzuatın uygulamaya uzak 
kaldığı bir gerçektir, bundan dolayı kanun 
yerinde olarak; risklerin korunma ilkele-
ri altında işverenlere teknik gelişmeleri 
takip etme yükümlülüğü getirdi. Her ne 
kadar, Kanun’da belirtilen yükümlülüklerin 
sınırlı sayıda olup olmadığına net bir cevap 
olmasa da, bu düzenleme sanki Kanun’daki 
yükümlülüklerin sınırlı sayıda olmadığı 
ve genişletilebileceği yönünde bir izlenim 

bırakmaktadır.

KALİTELİ YAŞAM HAKKI İÇİN 
AĞIR CEZALAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belir-
tilen yükümlülüklere uyulmaması durumda 
işverenlere ağır idari para cezaları öngörül-
müştür. İdari para cezaları ile karşılaşma 
riski dışında işyerinin kapatılması riski de 
söz konusudur. Çalışanlar için hayati tehli-
ke oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu 
tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlike-
nin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek 
riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar 
dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde 
veya tamamında iş durdurulabilmektedir. 
Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, 
metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasal-
larla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük 
endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerin-
de, risk değerlendirmesi yapılmamış olması 
durumunda iş durdurulmaktadır. Bundan 
dolayı çalışma hayatının risklerini en aza 
indirgemek ve idari para cezasının uygu-
lanmaması açısından işverenlerin sorum-
luluklarını yerine getirmeleri gerekmek-
tedir. Kanun’da yer olan bir başka önemli 
düzenleme ise; işletmeye başlanmadan 
önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek 
işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre 
büyük kaza önleme politika belgesi veya 
güvenlik raporunun işverenlerce hazırlan-

masının zorunlu tutulmasıdır.

Özetlemek gerekirse işverenin yükümlü-
lükleri, riskler konusunda gerekli tedbirleri 
almak ve bu kapsamda çalışanları eğiterek 
bilgilendirmek, değişen şartlar açısından 
uygun önlemleri almak, tedbirlere uyulup 
uyulmadığını denetlemek şeklinde sıralana-
bilir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından ge-
nel prensipler belirlenerek, dışarıdan hizmet 
alıyor olmanın sorumluluğu kaldırmayacağı 
kanunda düzenlenmiştir.

HEM HUKUKİ HEM CEZAİ 
SORUMLULUK

Kanun kapsamında işverenler, sorumluluk-
larını yerine getirmediği takdirde bin 680 
TL ile 89 bin 629 TL arasında değişen idari 
para cezaları ödemek zorunda kalacaktır. 
Yükümlülüklere uyulmadığı durumda 
meydana gelecek iş kazalarında; işveren-
lerin hem hukuki hem cezai sorumluluğu 
doğmaktadır. Yükümlülüklere uyulmaması; 
iş kazalarında, işverene yüklenecek kusur 
oranının artmasına ve buna bağlı olarak 
ödenmesi muhtemel iş kazası ya da meslek 
hastalığından kaynaklı maddi ve manevi 
tazminatların da artmasına sebep olmak-
tadır. Bu sebeple; kanun kapsamında yer 
alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
başta facia şeklinde sonuçlanan kazaların 
önlenmesini sağlayacak, bunun yanında 



işyerlerinin hukuki, cezai ve mali açıdan 
menfaatine olacaktır.

İŞVERENİN CEZAİ 
SORUMLULUĞU

İşverenin cezai sorumluluğu ise doğrudan 
özgürlüğünü kısıtlayıcı olabileceği gibi 
kamu vicdanını da rahatlatmaya yönelik 
hapis cezaları söz konusudur. Kazalarda 
işverenin ‘‘kastı’’ söz konusu olmasa da 
‘‘taksir’’ ve bazı olaylarda ‘‘bilinçli taksir’’ 
düzeyinde sorumluluğuna gidilerek ceza-
landırılması mümkündür.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS 
CEZASI

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek, bir 
başka deyişle en hafif iş kazası yaralanma-
larında işveren 3 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezası veya adli para cezasıyla yargılana-
bilmektedir. Yaralanmanın niteliğine göre 
bu cezalar artmaktadır. Örneğin yaralanma 
neticesinde kişide duyularından veya or-
ganlarından birinin işlevini sürekli yitirmesi 

söz konusu olmuş ise 6 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezası söz konusu olabilmektedir. Bir-
den fazla kişinin yaralanması söz konusu ile 
işveren, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıy-
la yargılanmaktadır.

“BİR ŞEY OLMAZ”A DAHA AĞIR 
CEZA

İşveren tarafından neticenin öngörüldüğü 
ancak istenmediği durumlarda ise bilinçli 
taksir sorumluluğu söz konusu olabilir. 
Örneğin tamire ihtiyacı olduğunu bildiği 
halde asansörün gerekli tamirinin yaptırıl-
maması ve bu nedenle bir kaza meydana 
gelmesi durumunda işverenin bilinçli 
taksir sorumluluğundan bahsedebilir. Zira 
işveren, kaza olmasını istememekle birlikte 
asansörün tamir edilmesi gerektiğini bil-
mekte buna rağmen ‘‘bir şey olmayacağı’’ 
hususunda asansöre/ yetkililere/kendine 
olan inancıyla gerekli tamiri yaptırmayarak 
bilinçli taksirle hareket etmektedir. Bu gibi 
hallerde hükmedilecek ceza üçte birden 
yarısına kadar artırılacaktır. Bilinç taksirin 
kanuni düzenlemesinin gerekçesinde iş 

kazalarını ve trafikte meydana gelen tak-
sirli suçları önlemek bakımından caydırıcı 
olması amaçlanmıştır çünkü herkes için 
olduğu gibi işçilerimiz için de yaşam hakkı 
kutsaldır.

İŞVERENE HAPİS CEZASI!

İş kazası neticesinde bir insanın ölümü söz 
konusu olduğunda ise 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun 85.maddesinde yer alan 
taksirle öldürme suçundan dolayı yargılan-
ma yapılacaktır. 

Bu durumda iki yıldan altı yıla kadar 
hapis cezasıyla karşı karşıya kalınması söz 
konusudur. Eğer birden fazla insanın ölümü 
ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü 
ile birlikte bir veya birden fazla kişinin 
yaralanması söz konusu ise bu kez işveren, 
iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile 
yargılanmaktadır. Taksirle öldürme suçunda 
da bir önceki bölümde yer verildiği üzere 
‘‘bilinçli taksir’’ ile hareket edildiği tak-
dirde cezada artırımlara gidilecektir. Kaynak 

dünya gazetesi/işhayatı 
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sizin için düşünüyor,
sizin için üretiyor!

Ajans I Tekstilkent  0212 637 59 59
Matbaa I Topkapı  0212 544 73 73
info@vitamindizayn.com  www.vitamindizayn.com

01 02 03 04
TASARIM FOTOĞRAF ÇEKİMİ WEB  TASARIM TANITIM ÜRÜNLERİ
Logo, fuar standı, ilan,
3d karakter, broşür ve katalog 
çalışmaları

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
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Bu konunun ehemmiyetine ve 
hayatımızda çokça yaşanıyor 
olmasına binaen gayrimenkulle-
rin kiralanmasına dair yazılarıma 

devam ediyorum. Şu düzende tahmin edi-
yorum ki kiracısıyla yada kirayavereniyle 
sorun yaşamayan yoktur. Bu nedenle bu 
konunun şahısların çok işine yarayacağını 
düşünüyorum.

Bu bağlamda yazıma başlıyorum.

Eskiden Menkul kiraları için Borçlar Kanu-
nu, gayrimenkul kiraları içinde 6570 

sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki 
kanun hükümleri uygulanmaktaydı. Yeni 
Borçlar Kanunu ile bu ayrım kaldırılmış, 
gayrimenkul kiralarına dair hükümler de 
Borçlar Kanunda yerini almıştır. 

Yeni borçlar kanunu ile 6570 sayılı kanunda 
aksayan veya yanlış olan uygulamalar 
değiştirilmiş ve günün ihtiyaçlarına binaen 
yeni düzenlemeler konulmuştur. 

Gayrimenkul kiralarına dair düzenlemeler 
Borçlar Kanunu 339.maddeden başlamak 
üzere 356.maddeye kadardır. Daha önce tek 
tek yazdığımız maddelerden bu defa önemli 

ve yeni getirilen düzenlemeleri tekraren 
yazmak istiyorum.

Bu maddeleri hatırlatmak gerekirse;

Kiralanan yer için depozito (güvence bede-
li) verilmesini düzenleyen B.K. 342.madde 
de en fazla üç aylık depozito (güvence be-
deli) verilebileceği düzenlenmiş, bu bedelin 
vadeli bir banka hesabına yatırılabileceği 
lakin kira sözleşmesinin bitimine kadar her 
iki tarafça da çekilemeyeceği düzenlenmiş-
tir.

B.K.344.maddesinde de yapılan bir yeni 
düzenleme de “kira artışlarında üretici fiyat 
endeksindeki artış oranını geçmemek koşu-
luyla yapılabileceğidir.”

Bu maddenin devamında ise “taraflarca 
bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, 
kira bedeli bir önceki kira yılının üretici 
fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek 
koşuluyla hakim tarafından kiralananın 
durumu göz önüne alınarak hakkaniyete 
göre belirlenir. 

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp 
yapılmadığına bakılmaksızın beş yıldan 
uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen 

kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her 
beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygula-
nacak kira bedeli, hakim tarafından üretici 
fiyat endeksindeki artış oranıy, kiralanının 
durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde 
tutularak hakkaniyete uygun biçimde belir-
lenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu 
biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkra-
larda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak 
kararlaştırılmışsa , beş yıl geçmedikçe kira 
bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak bu 
kanunun “aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 
inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geç-
tikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, 
yabancı paranın değerindeki değişiklikler 
de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hük-
mü uygulanır.” Demektedir.

B.K.345.maddesinde “kira bedelinin 
belirlenmesinde ilişkin dava her zaman 
açılabilir. Ancak bu dava yeni dönemin 
başlangıcından en geç otuz gün önceki bir 
tarihte açıldığı yada kiraya veren tarafından 
bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına 
ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde 
bulunulmuş olması koşuluyla izleyen yeni 
kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde 
mahkemece belirlenecek kira bedeli bu 

GAYRİMENKUL 
KİRALANMASINA DAİR 
DÜZENLEMELER VE 
UYGULAMALARI
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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

0532 503 44 60

Av. MUSTAFA YÖRÜK
0532 503 44 60
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yeni kira döneminin başlangıcından itibaren 
kiracıyı bağlar” demektedir.

B.K.348. maddesi de “fesih bildiriminin 
geçerliliğinin yazılı şekilde yapılmasına 
bağlı olduğu”dur. 

Önemli bir madde de, B.K.349.maddesidir 
ki “aile konutu olarak kullanılmak üzere 
kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık 
rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshede-
meyeceği” düzenlenmesidir.

B.K.353.maddesinde de dava süresinin 
uzamasına yönelik yeni bir düzenleme 
sözkonusu olup burada “kirayaveren, en 
geç davanın açılması için öngörülen sürede 
dava açacağını kiracıya yazılı olarak bil-
dirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için 
uzamış sayılır” denmektedir.

Bu açıklamalarımız ve önceki sayılarda 
yazdığımız yazılar birlikte değerlendiri-
lecek olursa Kiracının ve kirayaverenin 
karşılıklı olarak haklarının korunduğu, 6570 
sayılı kanuna göre daha ileri bir kanuni 
düzenleme yapıldığı anlaşılacaktır.

B.K.344.madde bağlamında konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için bir yargıtay kararı 
yazmak istiyorum.

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2004/11074 
e.2007/12122 k. 12.7.2007 tarihli Kira 

tespit davasına ilişkin bir karar olup; 

“….dava dilekçesinde kira parasının 
1.5.2006 gününden başlayarak aylık 

38.461 ABD doları yada 58.726,11-YTL 
olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece 
davanın kısmen kabulü ile aylık kira para-
sının 44.000,00-TL olarak tespiti cihetine 
gidilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz 
edilmiştir.

…Davada 1.5.2006 tarihinden başlayan 
döneme ilişkin aylık kira parasının tespiti 
istenilmiştir. Mahkemece hak ve nesafet 
uygulamasına göre 44.000,00-YTL  kira 
parasına hükmedilmiştir. 

Kira parasının tespiti için mahkemece bi-
lirkişi incelemesi yapılması yerinde ise de; 
dayanılan bilirkişi raporu hüküm kurmaya 
yeterli değildir. Raporda, dava konusu 
taşınmazdan büyük ve gezilemeyen emsal-
lere dayanarak taşınmazın boş olarak aylık 
52.000,00-YTL getirebileceği (kira parası-
nın bu denli yüksel olmasının dayanakları 
da yeterince  açıklanmadan) belirtilmiştir.

18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Yargıtay 
içtihadı birleştirme kararına ve yerleşik 
Yargıtay uygulamalarına göre, hak ve 
nesafet uygulamasına göre kira parası tespit 
edilirken; öncelikle tarafların tüm delilleri 
varsa emsal kira sözleşmelerinin aslı veya 

onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, kirala-
nanın niteliklerine göre üç kişilik (inşaat, 
mimar, hukukçu mülk bilirkişisi) bilirkişiler 
kurulu oluşturularak, kiralanan taşınmaz ve 
taraf emsalleri tek tek gezilip incelenerek 
bilirkişilerce gerekli ölçüm ve inceleme ayrı 
ayrı (konumu, tarihi, kira süreleri vb.) kira 
parasına etki eden tüm nitelikleri karşı-
laştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin 
somut emsal olup olmadığı, bedelinin telifi 
imkansız ise nedeni somut gerekçelerle 
açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeni-
den kiraya verilmesi (boş olarak) halinde 
getirebileceği kira parasının o dönem için 
adil ve aşırı olmayan, hakkaniyete uygun 
miktarda olması gözetilmeli, bilirkişi raporu 
mahkemece somut gerekçeler ışığında 
re’sen değerlendirilmesi, hak ve nesafete 
uygun kira hakimce saptanmalı iken yeter-
siz bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm 
kurulması doğru değildir.

Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar 
göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu 
nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile 
hükmün Humk. 428.maddesi gereğince 
BOZULMASINA …. 12.7.2007 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi” demektedir. (İs-
tanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, sayı 2007/6, 
sh. 2689,2690) 

Bu açıklamalar neticesi sözlerime son veri-
yor, iyigünler diliyorum.  
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‘Akdeniz Rahatlığı’ 
mottosu ile 
perakende tekstil 
sektöründe 
çalışmalarını 
sürdüren DeFacto, 
yeni koleksiyonu 
DeFacto İnova 
ile müşterilerine 
yaratıcı çözümler 
sunuyor. Eski denim 
kumaşlardan geri 
dönüştürülerek 
üretilen kazaklar ve 
gün boyu modayı 
yakalayabileceğiniz 
çift taraflı pantolon 
gibi bir çok 
ürün, DeFacto 
mağazalarında 
yaratıcı tasarımları 
sevenleri bekliyor.

Perakende tekstil sektörünün 
Türkiye’deki öncü markalarından 
DeFacto, inovasyon konusundaki 
yatırımlarına hız kesmeden 

devam ediyor. Yeni koleksiyonu DeFacto 
İnova’yı müşterileri ile buluşturan marka, 
inovatif ve sürdürülebilir ürünleri ile 
dikkat çekiyor. Fark yaratan ürünleri ile 
müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı 
hedefleyen DeFacto, İnova koleksiyonuyla 

çift taraflı pantolon, denim kumaşlardan 
geri dönüştürülmüş kazak, susuz panto-
lon, kulaklıklı bere, 12 ayrı paça boyu 
kullanılabilen pantolon ve özellikle renk 
değiştiren tişörtler gibi birçok  inovatif 
ürüne yer veriyor.

DENİM ‘GERİ DÖNÜŞÜR’ 
YUMUŞACIK TRİKOLARA...

Benimsediği ‘duyarlıklık’ değeri 
kapsamında çalışmalarına devam eden De-
Facto, denim ürünlerin parçalanıp yeniden 
kullanılması ile ‘Geri Dönüştürülmüş Den-
im Triko’ları hayata geçirdi. Kullanılmış 
jeanlerin parçalanıp tekrar elyaf haline get-
irilmesi ve iplik oluşturulması ile başlayan 
geri dönüştürme süreci, bu ipliklerinde örül-
mesi ve jean triko üretimi ile tamamlanıyor.  
Kazak ve hırkadan oluşan koleksiyonun 
dönüşüm ve üretim sürecinde ortalama her 
bir denim pantolondan bir kazak ya da hırka 

üretiliyor. Üretim ve yönetim süreçler-
inde doğaya ve insana olan saygısıyla öne 
çıkan DeFacto, yeni koleksiyonu ile enerji 
tasarrufu sağlarken ve doğal kaynakların 
tüketimini azaltıyor.

ÇİFT TARAFLI PANTOLON İLE 
GÜN BOYU MODA…

Günlük hayatın koşturmacasında hem tarzını 
koruyup hem rahat etmek isteyenlerin ter-
cihi olan çift taraflı pantolon, DeFacto İnova 
Koleksiyonu’nun en önemli parçalarından 
birini oluşturuyor. Farklı renk seçenekleri ile 
kullanım kolaylığı yaratan çift taraflı pan-
tolonla, aynı gün için de ofiste smart, akşam 
buluşmalarında ise casual bir tarza sahip 
olmak mümkün. Her sezon yeni koleksiyonları 
ile moda tutkunlarının beğenisini toplayan 
DeFacto, DeFacto İnova ile rahatlık ve ino-
vasyonu bir arada tüm dünyaya ulaştırmayı 
hedefliyor. 

DEFACTO İNOVA İLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
YARATICI ÇÖZÜMLER
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Günümüzde dijital baskı her ge-
çen gün gelişen makine ve boya 
teknolojisi ile birlikte birim 
baskı maliyetlerinin de geri-

lemesi ile birlikte konvansiyonel baskıya 
alternatif hale gelmiştir. Özellikle sunduğu 
baskı kalitesi, işlem kolaylığı, kısa metraj 
imkanı ve konvansiyonel baskıya oranla 
minimal düzeydeki deşarj parametreleri 
de göz önüne alındığında oldukça çevreci 
çözümler sunmaktadır.

Gelecekte baskı sektörünün dijital ağırlıklı 
olacağının yüksek sesle konuşulduğu ve 
yeni yatırımların dijital baskı üzerine ya-
pıldığı bugünlerde, Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği (TTTSD) tarafından 
organize edilen ‘’ Dijital Baskıda Gelece-
ğin Modellenmesi’’ isimli sempozyum 17 
Aralık 2014 günü Çorlu Divan Hotel’ de 
gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 4 saat süren organizasyonda TDS 
Dijital firmasından İbrahim Demir ve 
Aloha Tekstil firmasından Şeref Akaslan 
konuşmacı olarak yer alarak deneyimlerini 
aktardılar. 

Dijital baskı sektöründe faaliyet gösteren 
ve sektörde yer almak isteyen firmaların  
yoğun katılımları ile gerçekleşen sempoz-
yumda ‘‘ Yapılacak işe göre Printer seçimi, 
Dijital baskıda var olan problemler ve 
çözüm önerileri ile birlikte, Dijital baskıda-
ki gelecek senaryoları üzerine konuşuldu. 
Ağırlıklı olarak soru-cevap şeklinde ilerle-
yen sempozyum sektörde yaşanan sorunla-

rın çözümlerine dair yol gösterici oldu. 

TTTSD BAŞKANI VEHBI CANPOLAT

DİJİTAL BASKININ 
KALBİ ÇORLU’DA ATTI
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Tekstil Araştırmaları Derneği 
sonbahar etkinliklerine devam 
ediyor. Yaptığı İPEK ve DİJİTAL 
BASKI, YUMUŞATICILAR ve 

ENZİMLER ve YUVARLAK ÖRGÜ konu-
lu etkinliklerden sonra yeni konularla bilgi 
aktarmaya devam etti.

13 Aralık Cumartesi günü yapılan etkin-
likte Tekstil Araştırmaları Derneği Başkanı 
Ekrem Hayri Peker, derneğin faaliyetleri ve 
önümüzdeki, dönem yapacağı çalışmalar 
hakkında katılımcılara bilgi verdi. Peker, 
ünlü felsefeci Kant’ın; “Düşünmeye cüret 
edin” sözüyle konuşmasına başladı. 

Daha sonra dernek üyesi Kimya Mühendisi 
Ayla Küçükdalyan naylon boyamada nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. 

Küçükdalyan, naylon 6 ve naylon 6.6 
arasındaki farklara değindi. Boya öncesi 
kumaşların mutlaka fikse olması gerektiğini 

aksi takdirde boya sonrası büyük problem-
lere yol açacağını belirtti. Her iki naylonun 
farklı fikse dereceleri olduğunu ve buna 
dikkat edilmediğinde geri dönülmez hatala-
rın doğabileceğini belirtti. 

Bazı kimyasalların bu liflere zarar verdi-
ğini, depolama şartlarına dikkat edilmesi 
gerektiğini, soğuk kırık oluşmamasının 
önemli olduğuna değinen Ayla küçükdal-
yan, bu kumaşların boyadan önce yıkan-
ması ve haşıllarının sökülmesi gerektiğini, 
boyama sıcaklıklarının farklı olduğunu 
ve düşük sıcaklıkta olduğunu söyleyerek 
sunumunu bitirdi.

Dernek üyesi Kimyager, A Grubu İSG 
Uzmanı Dilek Uzatıcı kimyasalları taşırken, 
depolarken ve kullanırken karşılaşabileceği-
miz tehlikeleri ve bu konuda çıkan tüzükleri 
anlattı

Uzatıcı; Tehlikeli madde ve karışımlarının 

güvenli kullanımı için:

-Etiket Bilgisi

-Güvenlik Bilgi Formu

-İş sağlığı ve Güvenliği sistemine Dayalı 
bilinçli bir kullanım yönteminin belirlenme-
sinin işletmeler için çok faydalı olduğunu 
belirtti.

Dernek üyesi CAD-CEM uzmanı Halil 
Vatansever kesimde klasik bakış açısından 
vazgeçerek, farklı kesim tekniklerinin geliş-
tirilmesi gerektiğini belitti. Farklı uygula-
malarla boyalı kumaşlarda %10 civarında 
tasarruf edilebileceğini belirtti. Kumaşlarda 
dönmeyi görmek için kumaşın ortasından 
değil, iki uçundan çekme testi alınmalı, 
kumaşı iyi tanıyıp, ona göre kalıp çizilmesi 
gerektiğini önerdi.

Vatansever, kumaşın stabilitesine göre top 
halinde veya kumaş arabalarına sallanarak 
konfeksiyona verilmesinin uygun olduğunu, 
kumaş sarım makinelerinin kumaşları uzat-
maması gerektiğini bunun için uygun maki-
nelerin alınmasını ve bu makinelerin sık sık 
kontrol edilmesinin önemini vurguladı. 

Likralı Viskon kumaşların buharlanmasının 
faydasını anlatarak sunumunu bitirdi.

 Etkinlik bitiminde Tekstil Araştırmala-
rı Derneği Başkanı Ekrem Hayri Peker, 
derneğin 2015 yılının ilk yarısında yapacağı 
çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. 

Derneğin 17Ocak Cumartesi günü 
saat:14’de günü yapacağı  etkinlikte:

Kimya mühendisi Ekrem Hayri Peker 
NANO KİMYASALLARIN GİYSİ ve 
EV TEKSTİLİNE UYGULANMASI ve 
Yazılım uzmanı M.Bülent Nerkiz DİJİTAL 
BASKI’DA RENK AYRIMI Konularını su-
nacaklardır. Etkinliğe katılım ücretsizdir.

NAYLON BOYAMA-KİMYASALLARI 
ve KONFEKSİYONDA KESİM 
TEKNİKLERİYLE KUMAŞ 
TASARRUFU
EKREM HAYRİ PEKER
Kimya Mühendisi



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



Seri İlanlar
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Satılık Örme Makinaları
1 Adet Back 2011 Model 32 Pus 28 Fain Ful 
Lycra 2760 İgne Açık En 
1 Adet 1996 Model Orızıo 32 Pus 28 Fain 
Açık En 22 Ve 10 Fain Yedek Kovan Mevcut 
102 Sistem Ful Çelik Ful Leycra 
1 Adet 2008 Model Açık En Sanyong 32 Pus 
28 Fain 96 Sistem 2760 İgne Ful Lycra Çok 
İyi Durumda
Telefon: 0 532 473 53 10

Satılık 36/17 Jıunn Long 2012 Model
Çift Besleme Ful Lyc Tertibatlı Ful Çelik 
Çelikler Sıfır 72 Sistem. Makine 1 Sene 
Kadar Kullanılmış 1920 İğneli Prm 27-29 
Arası Çalışıyor.
Telefon: 0536 589 71 29

Satılık
2 Adet 30 24 Ssang yong  İnterlok 2003 1 
Adet Terot 30 22 İnterlok 2003 1 Adet Terot 
Üç İplik 2002 1 Adet 30 16 Mayer Ribana 
1996 1 Adet 30 24 Mini Jakar Süprem 1996 
1 Adet 4 Kafa İplik Aktarma
Telefon: 0555 553 8410

Satılık 3 İplik
4 Adet 2001 Mod 34/20 Pailung Üç İplik 
Havalı Çardak Temiz Çalışır Durumda
Telefon: 212 670 41 81 /0532 212 95 18

Satılık Orizio Kalın Fain Süprem
2 Adet Orizio 30 Pus 6 Fain 60 Sistem 3 
Çelik Ful Lycra 1 Adet 8 Fain Yedek Kovan 
Mevcut 
1 Adet Orizio 30 Pus 8 Fain 60 Sistem 4 
Çelik Ful Çelik Ful Lycra 
1 Adet Orizio 32 Pus 10 Fain 102 Sistem 
Açık En Ful Lycra Ful Çelik 28 Fain Kovan 
Mevcut Makinalar Çalışır Durumda 
Telefon: 0 532 473 53 10

Satılık Pilotelli Jvc 2
2 Adet Pilotelli 30 Pus 28 Fain Tüp Jvc 2 Jvc 
3 Çelikli Çalışır Durumda 47 000 Tl 
Telefon: 0 532 473 53 10

Sahibinden Temiz Satılık Örgü Makinaları
3adet Pilotelli 32-28 Açıken 
4 Adet Metex 32-28(30-24)Çift Kovan 
İnterlok 
2adet Orizo 36-17 Fulllyc Ribana
Telefon: 05322011217

Sahıbınden Satılık Terrot Makıneler
Terrot S296 32/28 102 Sistem 1992 Model 
Terrot S296 32/22 102 Sistem 1992 Model 
Terrot 13p154 30/15 54 Sistem Ribana
Telefon: 05326166566

Terod 32-22 Çok Temız Kovan 
Bulunmaktadır.
32-22 Velkind Koanı Bulunmaktadır. Mayer 
Relanit İptal Çeliği Fank Çeliği 150 Şer 
Adet 34-36 Seri Numaralı Pilotelli Suprem 
Çeliği 150 Adet Terot İnterlok Çelikleri 
Orizio Ribana Örgü Çelikleri 32-28 Juanj 
Suprem Çelikleri İptal Çelikleri Fan Çelikleri 
Bulunmaktadır.Pai Lung 3 İplik 1996 Model 
Makinelari Bulunmakdadır.
Telefon: 05383889758

Satılık Pilotelli Açık Açıkenler
1 Adet 2000 Model 32 Pus 28fain 
Pilotelli Açıken FulLycra 
1 Adet 2000 Model 32pus 28fain Açıken 32 
Fain Kit Mevcut Makinalar Çalışır Durumda 
Olup Son derece Temiz
Telefon: 0532 737 68 03

Satılık Orizio 42 Pus Makinalar
1 Adet 1997 Model 42 Pus 26 Fain 126 
Sistem Süprem Ful Lycra Yedek Kovan 28 
Fain Makinalar Çalışır Durumda dır 
1 Adet 1997 Model Orızio 42 Pus 26 Fain 
126 Sistem Süprem Yedek Kovan 24 Fain 
Çalışır Durumda
Telefon: 0 532 473 53 10

Mayer İnovit 2 .0 Ribana Makinaları
2 Adet Mayer 2002 Model 36 Pus 18 Fain 74 
Sistem 20 Fain Yedek Kovanları Mevcut Ful 
Çelik Ful Lycra Toplam Çalışma Süresi 2.5 
Yıl Sıfırdan Farksız
Telefon: 0 532 473 53 10

30 28 Pilotelli Açıken
30 28 Pilotelli Açıken 2001 Model
Telefon: 05325241502

Satılık Açıken Vignoni
2 Adet 2011 Model 32 Pus 28 Fein 2760 
İğneli Vignoni Marka Açıken .Makinalar 
Çalışır Durumdadır. Fiat Tanesi 24000 Euro.
Telefon: 05327603200

Satılık 4 Adet 30/22 Pall Ung Üç İplik
30/22 20 Yedek Kovanlı 2001 Model
Telefon: 0536 589 71 29

Satılık 4 Adet 30/22 Pall Ung Üç İplik
30/22 20 Yedek Kovanlı 2001 Model
Telefon: 0536 589 71 29

Ry Gülteks Tekstil
32/20 Mayer Vanize 3 İplik 1997 Model 102 
Sistem 
32/28 Mayer Relanit Tüp Süprem 102 Sistem 
2000 Model 2808 İğne Tek Çelik Lyc.Sız
Telefon: 05334491631 Aranıyor

8 Saat Vardiyada Çalışacak Makineci
Jakarlı Makinelerde 8 Saat Çalışacak 
Makineciler Aranıyor.
Telefon: 05497601180

Aranıyor
32/28 Pılotellı 2003 Ve Üzer Makına Peşın 
Satın Alınacak
32/28 Pilotelli 2003 Ve Üzeri Makine Satin 
Alinacak İletişim Ömer
Telefon: 0532 212 95 18

Aranıyor
36 18 Mayer Ribana
36 18 Mayer Ribana Arıyorum 2000 Model 
Üstü
Telefon: 05325241502


