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Groz-Beckert Turkey Tekstil Makine Parç. Tic. Ltd. Şti. 

Örgü-Dikiş-Keçe-Tafting Tarak 
Gen.Ali Rıza Gürcan Cad Büyükşehir Mah.Cumhuriyet Cad. 
Alparslan İş Merkezi No: 29/01 Ekinoks Plz.E1 Blk. Kat:6 D: 84 
34169, Merter, İstanbul Beylikdüzü , İstanbul 
Tel: 0212-9246868 Tel: 0212-4384947  Faks: 0212-4384949 
E-Mail: info.turkey@groz-beckert.com

Haber Bülteni  
Online kayıt olabilirsiniz

Tekstil  Dünyası‘nda kendimizi
evimizde hissediyoruz  

Hem kökleri merkezinin bulunduğu bölgede çok sağlam hem de bütün dünyada
kendini evinde hissediyor. Groz-Beckert’i farklı yapan özellik bu. Endüstriyel makine
iğnelerinin, hassas makine parçalarının ve sistemlerin dünyada lider üreticisi olarak,
ürünlerimizin ve servislerimizin kalite ve hassasiyet standartlarını mümkün olan en
yüksek seviyede tutuyoruz. Yaklaşık 7.700 çalışanımız ve örme, dokuma, keçe, tafting,
tarak ve dikiş alanlarında kullanılan yaklaşık 70.000 adet ürün çeşidimiz ile tekstil
endüstrisine en ideal desteği sunuyoruz. Ve 1852’den beri bu şekilde sizi hedeflerinize
ulaştırıyoruz. www.groz-beckert.com
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Değerli Tekstilci Dostlarım. Son 
günlerde asla tasvip etmeyece-
ğimiz terör olaylarının, vahim 
sonuçlar doğurması karşısın-

da,, her şeye rağmen, sektörümüzün tüm 
branşlarındaki, üretimlerin artmaya devam 
ettiğini görmekteyiz.

Ekonomik büyüme ile ilgili yapılan 
çalışmalara şöyle bir baktığımızda, Tekstil 
hazır giyim sektörünün, Ocak ayında her 
şeye rağmen neredeyse son yılların en 
yüksek üretim artışına sahip olduğunu 
söyleyebilirim. Rakamsal olarak değerlen-
dirdiğimizde,  Ocak ayı üretimi % 11. 5 
artış ise, %  7. 3 olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Giyim eşyasında ise üretim  % 12. 
6 yükselmiş olup, artış % 9.3 olarak gö-
rülmektedir. Buda açıkça göstermektedir 
ki, AB ülkeleri ile ticaret yapan ihracatçı 
firmaların, iyi bir ivme yakaladıkları, fakat 
Rusya ve doğu blok ülkeleri ile iş yapan 
(normal ve bavul ticareti) firmaların bu 
kadar iyi bir şansa sahip olmadıklarında 
çok net ortadır.

Türk tekstil sektörü,  2015 yılı ile kıyas-

landığında, 2016 yılının aynı ayında çok 
ciddi hareketliliğinin olduğu üretim ve 
ihracat rakamlarından anlaşılmaktadır. Bu 
veriler bakarak şunu da ifade edebilirim, 
bu yıl, yurt dışı siparişlerinin artacağı 
ve bu artışın çoğalarak devam edeceği 
söylenebilir. Fakat biz sanayiciler ola-
rak her zaman alternatiflerimizi çok iyi 
değerlendirmeliyiz, olası bir olumsuzlukta 
ise, hemen diğer imkanlarımızı devreye 
sokabilmeliyiz.

Bu verimliliğin ve sürekliliğin sağlanma-
sının en güzel yolu ise, ucuz maliyetlerle 
ayakta kalmak yerine, kaliteli üretimle 
sektörümüzü dünyada en güzel şekilde 
sergilemeliyiz.

Her şeye rağmen terörün biz tekstil 
sanayicilerini yıldırmayacağı ve tüm 
gücümüzle, teröre karşı devletimizle birlik 
ve beraberlik içinde hareket edeceğimiz 
unutulmamalıdır.

Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yaralıla-
ra acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı 
sağolsun. 

KALİTELİ ÜRETİMLE 
SEKTÖRÜMÜZÜ DÜNYADA EN 
GÜZEL ŞEKİLDE SERGİLEMELİYİZ

Fikri Kurt
Örsad Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı

Her şeye rağmen 
terörün biz tekstil 
sanayicilerini 
yıldırmayacağı ve 
tüm gücümüzle, 
teröre karşı 
devletimizle birlik 
ve beraberlik içinde 
hareket edeceğimiz 
unutulmamalıdır.



creora® hakkında daha fazla bilgi için

Mr.Song (Chang Seok Song)
cssong@hyosung.com
Tel: +90-212-284-1601

creora® is registered trade mark of the Hyosung Corporation for its brand of premium spandex.

www.creora.com

creora® eco-soft Yumuşak tutum ve benzersiz
beyazlık için düşük ısıda fikse edilebilen  spandeks.

creora® Power Fit spandex yüksek düzeyde kuvvet 
ve sıkılaştırma için tasarlanmış spandex

creora® Black Parlama yapmayan daha koyu siyah 
için siyah spandeks.
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Genel Sekreter

Örme Kumaş Sektörünün son yıllarda, gelişen teknolojiyle birlikte üretimlerinde 
çığır açması, ülkemizin dünyada rekabet gücünü yükseltmiştir. Kumaş modasını 
yakından takip eden sektörümüzün değerli üreticileri, artık yatırımlarını dünya 
piyasasına uygun ürünler üreterek daha da geliştirerek,  kendilerini n rekabet 

gücünü daha net kontrol altına alan yatırımlara yönelmektedirler.

İşte bu yüzden Örme kumaş, iç piyasadaki konfeksiyon ürünlerinde kullanılacağı gibi, İh-
racatta’ da yurt dışına çok iyi pazarlandığı takdirde, doğrudan veya dolaylı yoldan ülkemize 
çok ciddi katma değer kazandırmakla kalmayıp, işletmelerimize çok önemli ekonomik 
destek sağlamsı söz konusudur.

Bizler Örme kumaş üreticileri olarak yatırımlarımızı, dünyanı n gündeminde olan, moda 
tasarımına uygun kumaşlar üreterek yapabileceğimiz gibi, makinalarımızı da  buna göre 
yenilemeliyiz.

En zor ekonomik koşullarda bile ayakta kalmayı başaran Örme kumaş sektörümüz, ülkemi-
ze çok ciddi katma değer kazandırdığı gibi, üretimlerimizde kullandığımız, hammaddeler-
deki vergilerin düşürülmesi içinde ilgili kurumların yasaları tekrar gözden geçirmesi faydalı 
olacaktır. 

DÜNYADAKİ 
SEKTÖREL REKABET 
GÜCÜMÜZ

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

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

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

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

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

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

ÖRSAD 
DANIŞMANLARI

Recep Çaymaz
Örsad Genel Sekreteri
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Detaylı Bilgi İçin: SYNERGY · Sinerji Pazarlama ve DisTic Ltd · info@sinerjipdt.com 
Tel. +90 212 6774416 · www.sinerjipdt.com

MEMMINGER-IRO GMBH 
Jakob-Mutz-Str. 7 | 72280 Dornstetten-Germany
Tel. +49 7443 281-0 | Fax +49 7443 281-101
www.memminger-iro.de

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MSF-3 ATC; 57V DC olan Rezervli Elektronik Fürnüsör MSF-3 CAN’in iplik 

tansiyonunu kontrol etmek için bir sensörle, Aktif Tansiyon Kontrolü ile dona-

tılmıș șeklidir. GTN Kontrol ünitesi ile birlikte kullanılarak, iplik tansiyonunun 

merkezi olarak dijital kontrollü bir șekilde her bir fürnüsörde, fürnüsör grupla-

rında ya da fürnüsörlerin tamamında ayarlanmasını sağlar.

Avantajlarınız: Bu kontrol sistemi MSF-3 ATC’nin iplik çıkıșında, iplik tansiyo-

nunun bobin büyüklüğü ya da iplik kalitesi gibi dıș faktörlerden etkilenmeme-

sini sağlar ve sürekli olarak önceden belirlenmiș tansiyon değerlerini korur.

MSF-3 ATC’yi isteyin

ATC Sistemli Rezervli Elektronik 
Fürnüsör MSF-3 yüsek dinamikli 
Aktif Tansion Kontrolü 



Ümit Karaman
Editör
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Editör

Kelime anlamıyla Ticareti geliş-
tirmek amacıyla belli bir süre 
için kurulan Pazar. Daha fazlası 
ise alıcı ve satıcıların  (yurt iç ve 

yurt dışı ) bir araya gelerek iş anlaşmaları 
yaptıkları ve düzenli aralıklarla genellikle 
aynı yerlerde ve aynı tarihlerde birkaç gün 
ve birkaç haftalığına kurulan tek bir iş kolu 
yada belirli bir kolunun tek bir dalını konu 
alabileceği gibi her tür ürünü kapsayabilir.

İşletmelerin ve sanayicilerin ürettiklerini 
dünyaya tanıtıp yurt içinde ve yurtdışında pa-
zarlar yaratması için gerçekleştiren fuarların 
ne kadar önemli olduğunun altını çizmemek-
te yarar var.  

Oysa şöyle bir baktığımızda bu fuarların sek-
törler için ne kadar gerekli olduğunu düşün-
düğümüz kadar eleştirecek yanları olduğunda 
gözler önüne sermek sanırım yanlış olmaz.

Tabi ki her ne kadar genel anlamda değerlen-
direbilirsek te tekstil sektörü adına fuarların 
öneminin ne büyük olduğunu vurgulamak 
ve yazmak  sanırım dergimiz adına en doğru 
olanıdır.

Evet fuar diyoruz yararları diyoruz meşakkat 
gerektiren çalışmalar diyoruz ve çok ciddi 
emek diyoruz bunca gayretin bunca perfor-
mansın zaman zaman boşa gitmesi de olduk-
ça üzücü olmalı diye tahmin ediyorum.

Bunları neden yazma gereği duydum diye 
muhakkak insanın aklına bir soru aklına gele-
cektir. İşte ben bu soruları sizler adına tekstil 
sektörü adına açılan fuarlarda katılımcılara 
sordum. Ve ortaya çıkan değerlendirmeyi 
de sadece bilgi olarak sizlerle paylaşayım 
dedim.

Sık sık ve arka arkaya  gelen gerek aynı 
şehirlerde gerekse ayrı şehirlerde açılan 
fuarların olumsuzluklar yarattığını ve fuar 
takvimi denilen şeyin çok dikkatli  yapılması 
gerektiğini  zaman beraber açılan fuarların  ( 
örneğin iplik makine fuarı gibi ) tekrar ayrı-
larak  katılımcı ve ziyaretçi sayısını olumsuz 
etkilediğini, salon seçiminin ve standart 
geçişlerinin çok daha dikkatli yapılması 
gerekliliğini, reklam ve arge  çalışmaları-
nın  çok daha özenli yapılarak ilgili kesimin 
en  ücra köşelerdeki yerlerine ulaştırılması, 
gerektiğini  katılım ücretlerinin  çok iyi 
değerlendirilmesini ve özellikle  moda tekstil 
fuarlarının her branşında gerçekleşecek fuar 
çalışmalarında yurt içi ve yurtdışı takvimi-
ne öne verilmesini ifade eden katılımcılara 
tercüman olmak istedim.

Şunları tekrar ifade etmekte sanırım yarar 
var; Ülke ekonomisine her alanda fayda sağ-
layan sektörel fuarların, önemi tekrar gözden 
geçirilerek, fuarlarımızın  dünya fuarlarıyla 
rekabetine olanak sağlanmalı ve devlet tara-
fından biraz daha desteklenmelidir. 

TİCARETİ GELİŞTİRMEK 
AMACIYLA BELLİ BİR 
SÜRE İÇİN KURULAN 
PAZAR: FUAR

Ümit KARAMAN
Editör



ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 7.SK. NO:49 ESENLER-İSTANBUL
TEL:0212-438 33 77 FAX:0212-438 22 50           www.retasltd.com.tr

KNITTING  MACHINERY

S
R

ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI 

ÇİFT PLAKA JAKAR MAKİNESİ

Oruç  Res Mah.       GİYİMKENT A:3 Blok      7. Sk. No:49       34235       Esenler - İSTANBUL
Tel:+90-212-4383377 Fax:+90-212-4382250  www.retasltd.com.tr e-mal:retasltd@gmal.com 

1-4 Hazran /2016
Uluslararası Tekstl 
ve  Makneler fuarı

7. Salon - 701 B



Kısa Haber
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ÖRSAD Genel Sekreter Yardımcı-
sı Mustafa Vıcıl Örme Dünyası 
dergisi editörü Ümit Karamanla 
birlikte, sektörel çalışmalar 

hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için 
Bahçelievler İŞKUR şube müdürü Semiha 
Yılmaz ve yardımcılarını ziyaret etti.

Eleman temini hususunda, bilgi alan Vıcıl, 
sektöre eleman kazandırmak ve işverene 
destek konularında çok önemli gelişmelerin 
yaşandığı İŞKUR’daki faaliyetleri, ÖRSAD 
çatısı altında, üyelere yapılan toplantılar-
da aktarılması konusunda görüş birliğine 
varıldı. 

İstihdam ve istikrar anlamında Cumhuri-
yet Tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini 
ifade eden İŞKUR yetkilileri, İşbaşı Eğitim 
Programlarının, işverene ve istihdam edi-
lecek işçiye ekonomik ve sosyal anlamda 
çok ciddi kazanımların sağlandığını, bunu 
tüm İşletmelerin, Derneklerin ve STK ların, 
kendilerine müracaat etmeleri halinde, 
yapılacak bir seminerle ilgili kurumlara ve 
işletmelere aktarılacağını, hayata geçiril-
mesi konusunda ise İŞKUR olarak kendile-
rine kolaylık sağlayacaklarını ifade ettiler. 

İŞKUR yetkilileri, en çok konu hakkında, 
işletmelerin yeterli bilgi sahibi, olmadan 
ön yargılı davranmamaları gerektiğini ve 

özellikle işletme sahiplerinin de bizzat 
konuya vakıf olmalarının şart olduğunu 
söylediler. 

ÖRSAD İŞKUR’U ZİYARET ETTİ

ÖRSAD(Örme Kumaş Sanayi-
cileri Derneği) Başkanı Fikri 
Kurt Bayrampaşa Belediyesi 
Meclis Başkanı ve Tulsan Tekstil 

Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Bigehan’ı 
makamında ziyaret ederek, sektör hakkında 
bilgi alış verişinde bulundu. Olumlu geçen 
toplantıda İstanbul’da küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin geleceği için de değerlendirme-
ler yapıldı. 

ÖRSAD  SEKTÖREL ZİYARETLERİNE 
DEVAM EDİYOR



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

ALBA YIKAMA 
TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ



Groz-Beckert 
Türkiye’ye verdiği  
önemi, 2015 senesinde 
İstanbul’da kendi satış 
ofisini açarak bir daha 
göstermiştir.

SEKTÖRÜNÜZDE DÜNYA 
GENELİNDE SAHİP 
OLDUĞUNUZ BAŞARIYI NEYE 
BORÇLUSUNUZ?

Groz-Beckert’in Dünya genelinde başarılı 
olmasının en önemli nedenlerinden biri 
bence dünya çapında gelişmiş organizasyon 
ağıdır. Groz-Beckert şu anda 150’yi aşkın 
ülkede ya kendi satış ofisleri ya da satış 
partnerleri vasıtasıyla ürün ve hizmetlerini 
yerinde ve kısa sürede sunabilmektedir. 
Tabii ki şirketin kökünün Almanya’nın en 
önemli eski tekstil merkezlerinden birinde 
ve en önemli Alman tekstil makine üreti-
cilerine yakın olması, şirket çalışanlarının 
tekstil üreticilerinin ihtiyaçlarını çok iyi 
anlaması ve ona göre çözümler sunması, 
tekstilin her alanında ürün ve hizmetler 
üretmesi dolayısıyla bu bilgi birikimleri-
ni birleştirerek bir sinerji oluşturması, en 
fazla ürün çeşitliliğini sunması sayesinde 
müşterilere birbiriyle uyumlu ürünleri paket 
halinde sunabilimesi, yetişmiş insan kayna-
ğına çok değer verilmesi ve yeni nesillerin 
yetişmesine çok önemli yatırımlar yapılması 
ve daha birçok diğer faktör Groz-Beckert’in 
başarısına katkıda bulunmaktadır. 

TÜRKİYE PAZARINI 
DÜNYADAKİ TEKSTİL 
ÜLKELERİ SIRALAMASINDA 
NEREYE KOYUYORSUNUZ?

Türkiye GrozBeckert’in çok önem verdiği 

ve 60 seneden fazladır satış partneri vası-
tasıyla hizmet verdiği bir pazardır. Groz-
Beckert Türkiye’ye verdiği  önemi, 2015 
senesinde İstanbul’da kendi satış ofisini 
açarak bir daha göstermiştir. Türkiye’deki 
tekstil endüstrisinin gelişmişliği, Groz-
Beckert’in ürün ve hizmet sunduğu tekstil 
teknolojileri alanlarının çoğunda yatırım 
ve potansiyel olması, coğrafi konumunun 
avantajları bizi Türkiye’deki geleceğimiz 
konusunda ümitlendiriyor. 

 FİYAT POLİTİKANIZI NEYE 
GÖRE UYGULUYORSUNUZ. 
TÜRKİYE’DE UYGULANAN 
FİYAT POLİTİKASI HAKKINDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ.?

Fiyat politikamız konusunda en önemli ay-
rıcalığımız fiyatlarımızı Türk Lirası olarak 
belirleyip 1 yıl boyunca sabitlememizdir. Bu 
şekilde müşterilerimizin ve satış partnerle-
rimizin kur riskini üzerimize alıp, kendile-
rinin istedikleri zaman ihtiyaçları olduğu 
kadar ürün satın alarak stok maliyetlerini 
düşürebilmelerine, kurla ilgili karışık he-
saplar yapmaya gerek kalmadan satın alma 
planlarını rahatça yapabilmelerine imkan 
vermiş oluyoruz. 2015 senesi için konuşa-
cak olursak kurlardaki artışlardan Groz-
Beckert müşterileri  hiç etkilenmedi. Bu 
şekilde sadece 1 sene içinde Groz-Beckert 
ürünlerinin fiyatları  Dolar üzerinden 
fiyatlandırılan rakip ürünlere göre %25’lere 
varan oranda daha uygun hale geldi. 

TEKNOLOJİK GELİŞİM 
AÇISINDAN TEKSTİL 
SEKTÖRÜNDE EN UÇ FİRMA 
OLARAK GÖRÜNMENİZE 
RAĞMEN, RAKİPLERİNİZ BU 
KONUDA YETERLİMİ?

Rakiplerimizin teknolojik olarak her zaman 
Groz-Beckert’in gerisinde kalmasının en 
önemli sebepleri arasında Groz-Beckert’in 
insan kaynağına verdiği önem ve yatırım, 
Groz-Beckert’in iğne üretiminde kullandığı 
makineleri de kendisinin üretmesi dolayı-
sıyla teknolojik olarak kopyalanmasının 
mümkün olmaması var. 

Ayrıca Groz-Beckert’in tekstilin farklı alan-
larında ürün ve servis üretmesi, sadece belli 
bir ürün grubuyla sınırlı olmaması ve bu 
farklı bilgi birikimlerini birleştirmesi, maki-
ne üreticileri ile ürün geliştirme konusunda 
ortak çalışması rakiplerin her zaman geride 
kalmasına neden olmaktadır.  

SN. ÖZKAN GROZ-BECKERT  
TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ 
OLARAK GÖSTERMİŞ 
OLDUĞUNU BU BAŞARININ 
SIRRI NEDİR?

Bu tek bir kişinin başarısından ziyade bir 
takım çalışmasının sonucudur. Arkanızda 
Groz-Beckert’in güçlü organizasyonu, üs-
tün ürün ve hizmet kalitesi ve böyle bir ekip 
olduktan sonra başarı geliyor. Bana göre 
benim en önemli başarım bu ekibi bir araya 
getirmem oldu. 

SEKTÖRÜNÜZDE DÜNYA 
PAZARINI SIRALARMISINIZ.?

Groz-Beckert tekstil endüstrisine ürün ve 
hizmetler sunduğu için ve tekstil sektörü 
emek yoğun bir sektör olduğu için tabii ki 
Asya pazarının çok büyük ağırlığı bulun-
maktadır. Bu durumda  uzun bir süre de 
değişiklik olmasını beklemiyoruz. 
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ÖZKAN EDİRNEYLE 
GROZ-BECKERT VE 
TÜRKİYEYİ KONUŞTUK
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Cevizlibağ Mercure 
Otel de yapılan  
ÖRSAD ın (Örme 
Sanayicileri 
Derneği)
bilgilendirme 
toplantısına, üyeler 
ve sektör temsilcileri 
yoğun ilgi gösterdi.
ÖRSAD Başkan 
yardımcısı Aptullah 
Karabela’nın açılış 
konuşmasını yaptığı 
toplantıda, ÖRSAD 
ın faaliyetleri ile 
birlikte, organize 
sanayi sitesi ile ilgili 
çalışmalar hakkında 
bilgi verilirken,  İŞ-
KUR İstanbul İl 
Müdürü Muammer 
Coşkun  tarafından, 
personel istihdamı 
hakkında  yapılan 
çalışmalar anlatıldı.

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt 
yaptığı konuşmada konuyla ilgili 
şunları söyledi.; ’’Derneklerin en 
anlamlı görevlerinden biride sos-

yal sorumluluk projeleridir. Üniversitelerle 
birlikte Meslek liselerimizin, sektörümüzle 
ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin 
eğitiminden, mültecilere yapılan yardıma 
kadar görevimizi en iyi şekilde en iyi şekil-
de yerine getirdiğimize inanıyorum. 

Derneğimizin sektörle ilgili sorunlarında 
ve çözümlerinde aktif olarak yer almayı,  
görevimiz olarak bildiğimiz için, sektö-
rümüze ait konular içinde yer alan, fason 
fiyatlarından, anti damping uygulamasına, 
çek yasası ve ödemeyle ilgili bir çok sorun  
dahil,, dernek ve yönetim kurulu üyeleri 
olarak ciddi çabalar sarf ettiğimizi hatırlat-
mak isterim. 

Ayrıca son olarak yönetim kurulu üyele-
rimizle birlikte büyük emek harcayarak, 
sektörümüzün en önemli ihtiyacı olan orga-
nize sanayi sitesi ile ilgili yapılan çalışma-
larımızı sizlerle paylaşmak için, burada bir 

araya gelmiş bulunuyoruz. Artık bu konuda 
nihayi kararı verecek olan sizlersiniz. 

Bu günkü koşullar altında, şehir içinde kal-
mış olan sektörümüzün, ilerleyen zaman-
larda ortada kalmaması ve telafisi mümkün 
olmayan sorunlarla karşılaşmaması için, 
bize destek olacağınıza  yürekten inanıyo-
rum’’ dedi

Daha sonra ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, bu 
toplantının gerçekleşmesine katkı sağlayan 
NAMSEO-RETAŞ ve TEKSEL firmalarına 
teşekkür etti.

İŞKUR İstanbul il müdürü Muammer 
Coşkun ise yaptığı konuşmada, İŞKUR’un 
personel , İstihdamı ve istikrarı açsısında 
ülke ekonomisine büyük katkılar sağlaya-
cak çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların, 
işveren için çok önemli olduğunu ifade etti. 

Devlet olarak personel istihdam edecek 
olan firmalara büyük imkanlar sağlanacağı-
nı da söyleyen Çoşkun, İşsizlik sorunu ile 
birlikte sektörlerin en çok ihtiyacı olan kali-
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ÖRSAD’IN ORGANİZE 
SANAYİ SİTESİ İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA 
YOĞUN İLGİ
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fiye eleman konusunun da çözülebileceğini 
, konuyla ilgili bizlere ulaşıldığı ekonomik 
anlamda da ciddi destekler sağlanacağını 
belirtti.

Çoşkun daha sonra böyle bir toplantının 
gerçekleşmesini sağlayan ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt ve yönetim kurulu ile birlikte 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Organize sanayi sitesi çalışmaları hakkında 
bilgi veren Birleşmiş Emlaklar Anonim 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
İlhan Bellek ise şunları söyledi: “Organize 
sanayi sitesi ile ilgili, TOKİ dahil birçok 
alternatifin olmasına rağmen daha önce, 
ÖRSAD Başkanı ve yönetim kurulu ile ko-
nuyla ilgili yapılan görüşmede siz üyelerin 
ne istediğini çok iyi bilinmesi gerektiğini ve  
bu konu da en çok hangi projenin avantajlı 
olduğunu anlamak için dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim.  

Siz üyelerden gelecek talepler doğrultu-
sunda bir değerlendirme yaparak tekrar bir 
araya geleceğimizi umuyorum. 

Yapılacak organize sanayi sitesinin, istih-
dam ve verimliliği arttırması dışında  trafi-
ğinin rahatlamasıyla beraber nakliye sorunu 
ile birlikte İstanbul ve sektörü ilgilendiren 
birçok sorununda  ortadan kalkacağına 
inanıyorum’’dedi. 

İşkur İl Müdürü 
Muammer Coşkun

Örsad Başkanı Fikri Kurt



1 Daha verimli üretim yaparak ekonomiye ve işletmeye katkı sağlayacak sağlıklı üretim ortamı(dar sokaklarda, mahalle aralarında ve her 
türlü doğal felaket karşısında, üretime sekte vuracak konumda olan işletmelerin daha korunaklı bir alana yerleştirilmesi)
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Tekstil sektöründe yer alan orta ve küçük ölçekli işletmelerin 
İstanbul ‘daki dağılımına baktığımızda, bulundukları konum 
itibariyle dar alanda hareket etmek zorunda kaldıkları için, bir çok 
sorunları da beraber yaşamaktadırlar. 

Bu sorunların başında neler yer almaktadır?  İstanbul’un yeterince 
üstünde yük olan, trafik sorunu ile beraber( ulaşım, nakliye, 
mal transferi v.s)başta olmak üzere, aşağıda da ifade ettiğimiz, 
konuların halledilmesiyle tekstil sektörü için yani bizler için nelerin 
yararlı olacağı da net olarak örülmüş olmaktadır.

Acil Çözüm Gerektiren En Önemli Sorun!

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ!



2  İstikrar ve istihdama katkı sağlayacak eğitim ve bilgilendirme merkezleri(sektörel eğitim ve kalifiye eleman yetiştirerek üretime katkı 
sağlanması)

3  Verimlilik, yani sanayinin uygun olmayan ortamlardaki üretimi hem işletmeye, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaz. Bunun için 
uygun ortamlarda kümelenme şeklinde şehirden fazla uzaklaşmadan yapılacak organize sanayi siteleri ile mümkün olacaktır.

4  Her şeyden önemlisi, tüm orta ve küçük ölçekli sanayiler için, İstanbul un dokusuna daha fazla zarar vermeden ivedilikle kendilerine 
uygun alanlarda yer verilmesi. Doğal felaketler karşısında tedbir alınmalı.
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ÖRSAD ORGANİZE 
SANAYİ SİTESİ 
RÖPORTAJLARI

BİRAY KUMAŞ

M. GÖKMEN AYDINLI 

Yapılan bu toplantının, çok önemli olduğunu ve sektörün gelecekte yapılacak çalışmalar 
için bir arada olmasını  doğru buluyorum. Bu tür faaliyetler, bundan sonra daha güçlü bir 
biçimde tanzim edilerek yerine getirilmelidir. ÖRSAD ın faaliyetlerini  özveri ve başa-
rıyla bugünlere taşımasında, emeği  geçen Başkan Fikri Kurt ve yönetim kurulunu tebrik 
ediyorum. Sektör sahiplerinin derneğe üye ve destek olmaları konusunda tekrar düşünme-
leri gerektiğine inanıyorum.

MAHİR MACİT 

MACİT TEKSTİL 

Bu toplantının iyi ve içinin çok dolu olduğunu söyleye bilirim. Katılmayan arkadaşlar 
konuyla ilgili çok şey kaçırdılar. 

Organize sanayi bölgesi için çok geç kalındığını ifade etsemde, tekrar gündeme alınması-
nı çok doğru buluyorum. Her şeyden önce işimizle ilgili birçok şeyi sağda solda aramak 
yerine, aynı çatı altında bulmamız açısından çok önemli olmalı. Fikri bey  ve ekibinin 
çekirdek kadrosunu sektör ve Türkiye için önemli buluyorum. Ayrıca bu derneğin kurul-
masında büyük payı olan avukat Ali Yüksel i saygıyla anıyorum. 
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MELİH TEKSTİL 

MUSTAFA BAŞ

Bu toplantı sektörümüzün bilgilendirilmesi için çok önemliydi. ÖRSAD ın çalışmalarını 
olumlu buluyorum. İyi bir ekiple derneğimiz yürütülüyor. Organize sanayi sitesi proje-
si geç kalınmış bir proje olmasına rağmen büyük bir cesaretle tekrar gündeme getiren 
yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Artık bize düşen görev yönetim kurulunun desteklen-
mesidir.

UYSAL ÇAM TEKSTİL

SELAHATTİN TORUN

Bu konu örmecilerin çok geç kaldığı, aynı zamanda, ciddi bir eksikliğidir. Örmeciler 
şimdiye kadar kendi güçlerinin farkına asla varamadılar. S.T.K lar için  zengin ve geniş 
bir fortföye sahip olmasına rağmen, biz örmecilerin çok ilgisiz kaldığını da çok net ifade 
edebilirim. Örme sektörü birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olursa,yalnız Türkiye de 
değil, Dünyada çok büyük üretim ve yaptırım gücüne sahip olur.

Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine çok daha kolay ulaşılması, lazım diye düşünüyo-
rum.yapılan bu saha çalışması ve dergi röportajlarını da sorunlarımızla ilgili kamu oyu 
oluşturmak adına olumlu buluyorum.

VEFA ÖRME

Hasan DEMİR

Organize sanayi sitesi şimdiye kadar çoktan yapılmalıydı. Bu konuda, bulunduğumuz 
ortamda çok ciddi ulaşım ve trafik sorunu yaşadı ve hala yaşamaktayız. Bu çalışmayı destek-
liyoruz. ÖRSAD’ ın bu konuda yaptıkları saha çalışmalarını ve kamu oyu nu bilgilendirmek 
adına dergiyi de çok olumlu bulu yorum. 

ELİSA TEKSTİL 

ÖMER DEMİRAL

Sektörümüz için yapılan bu toplantı bizi çok memnun etti. Bu tür çalışmaların özellikle 
örmeciler tarafından çok iyi bir şekilde desteklenmesi gerekir. Organize sanayi sitesi  ile 
ilgili çalışmalarında üyeler tarafından çok ciddiye alınarak destek olunması gerektiğine 
inanıyorum. Bu konuda başkan Fikri Kurt ve ekibini kutlarım. 
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Tekstil sektörü için önemli konu-
lardan biri olarak, özellikle şunu 
söylemek istiyorum,  İstanbul da, 
Organize sanayi bölgesinin, çok 

önemli konulardan biri olduğu ve hatta, geç 
bile kalındığını da ifade edebilirim. Olaya 
şöylede bakabiliriz, artık sanırım İstanbul 
da organize sanayi sitesi içinde yer kalmadı, 
eğer kaldı ise buda çok şehir içindedir, 
diyebilirim. Bunu göz önüne alarak yer 
seçimi konusunda da gereken hassasiyetin 
gösterilmesi gerekir.

Her şeye rağmen organize sanayi sitesi 
içinde bütünleşerek büyümek, sektör adına 
çok önemli adımdır. Çünkü sektörümüzle 
ilgili her şeyi  elimizin altında bulmak, 
kaliteli üretim yapmak demek, iyi pazarla-
rın oluşması demek, daha fazla katma değer 
demek. Zaman kaybını önlenmesi, şahsi 
verimliliğin artması ve her şeyden önce üre-
tim artması çok önemli olmalı. Trafiğinde 
ortadan kalkmasıyla, işlerimizi zamana kar-
şı değil, üretim kalitesine katkıda bulunmak 
için harcanmasına harcamalıyız.

Tekstil müşterisi dışarıdan elinde örnek bir 
kumaşla organize sanayi bölgesine geldiği 

zaman, kafasında soru işreti olmadan kalite 
ve fiyat konusunda hiç tereddüt etmeden 
arkasına bakmadan ülkesine dönmeli. Bir 
kere bizler, ihtiyacımız olan işimize ait 
herhangi bir şeyi çok uzaklardan tedarik 
etmek zorunda kalıyoruz. Oysa bu böyle 
olmamalı, yukarıda saydığım nedenlerden 
dolayı zamanımızı yollarda değil üretimin 
kalitesine ayırmalıyız. 

Tabi ki bu organize sanayi sitesi, İstanbul 
için bir tane olarak düşünülürse asla yeterli 
olamaz, ancak kümelenme şeklinde birkaç 
değişik bölgede gerçekleşirse ancak başarılı 
olunur.

Artık çalışma ve imalat öyle bir şekil aldı 
ki, sipariş ve imalat arasında ki zaman 
kavramı ortadan kalktı. İşte bu yüzden, bir 
an evvel organize sanayi sitesi yapılmalı ki, 
Biz zaman kaybımızı, imalat için gerekli 
şeyleri sağda solda arayarak geçirmek 
yerine, üretim için teknolojiyi yakalama 
peşinde koşarak ona zaman ayırmalıyız.

Türkiye tekstil üretimi ve satışı konusun-
da iki arada bir derde kalmıştır. Ne iyi 
bir üretici konumunda, nede iyi bir satıcı 
konumundadır. Şöyle bir baktığımızda Türk 
iş adamları bile Afrika ve uzak doğu ülkele-
rinde imalat yapmaktadırlar. İşte bunun çok 
iyi düşünülmesi gerekir ve bu kafalarda bir 
soru işareti bırakmalıdır.

Türkiye de diğer en önemli sorun ise, 
kalifiye eleman sorunu, Bunlarla da ilgili 
çok şeylerde yapılmadı. Pazarlama konu-
sundaki yetersizliğimizi ve kendimizi çok 
yükseklerde görme egosundan kurtararak,  
gerçeklerle mücadele etmeliyiz. Yalnız 
taşıma suyla değirmeni döndürmenin hiçbir 
faydası olamadığını unutmamak gerekir. 

Tekstil sektörü en çok sorunlar yumağını 
içinde barındıran bir sektördür. Buna rağ-
men, olanaklar iyi çok iyi değerlendirilerek, 
sağlam ve emin adımlarla hareket edilirse, 
Ülke ekonomisi ve işletmecilerin can simidi 
de olmaya devam edebilir diyebilirim. 

ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 
SEKTÖR ADINA ÇOK 
ÖNEMLİ BİR ADIMDIR

Birol Demirci
Dempa Tekstil Yönetim Kurulu üyesi 



İTKİB VERİLERİNE GÖRE YILIN 
İLK İKİ AYINDA TÜRKİYE 
GENEL İHRACATI

Yılın İlk iki Ayında Türkiye Genel İhracatı 
%16,9 Oranında Azaldı Türkiye’nin genel 
ihracatı, 2016 yılının Ocak-Şubat döne-
minde 2015 yılının aynı dönemine kıyasla 
%16,9 oranında azalarak 24,5 milyar 
dolardan 20,4 milyar dolara gerilemiştir.  
Son dört yılın Ocak-Şubat aylarında ih-
racatın seyrine bakıldığında, 2013 yılının 
Ocak-Şubat döneminde 23,2 milyar dolar 
olan genel ihracatın 2014 eş döneminde 
%5,4 artışla 24,5 milyar dolara yükseldi-
ği, 2015 yılının Ocak-Şubat döneminde 
%0,3 oranında artışla 24,5 milyar dolara 
çıkan ihracatın 2016 yılının ilk iki ayında 
ise %16,9’luk düşüşle 20,4 milyar dolara 
gerilediği görülmektedir. 2015 yılında 11 
ayında %1,5 ile %19,8 arasında değişen 
oranlarda düşüşler görülen Türkiye genel 
ihracatında düşüş eğilimi 2016 yılının 
Ocak ve Şubat aylarında da devam et-
miştir. 2016 yılı Şubat ayında düşüş oranı 
%11,8 olarak hesaplanmıştır.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 
ÜLKELER

Almanya, İngiltere ve İspanya 2016 
Ocak-Şubat Döneminde En Fazla İhracat 
Yapılan Ülkeleri 2016 yılının Ocak-Şubat 
ayında Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve 
konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, 
İngiltere ve İspanya olarak sıralanmak-
tadır. Yılın ilk ayında Almanya’ya %3,8 
oranında düşüşle 527 milyon dolarlık ih-
racat yapılırken, İngiltere’ye %1,1 düşüşle 

315 milyon dolarlık ve İspanya’ya %23,4 
artışla 304,6 milyon dolarlık ihracat 
yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 
153,8 milyon dolarlık ihracat rakamı ile 
Fransa ve beşinci sırada 135,2 milyon 
dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda takip 
etmektedir. Sırasıyla İtalya, Polonya, Irak, 
Danimarka ve ABD, Türkiye’nin hazırgi-
yim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde 
gelen pazarlardır

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 
İLK 10 ÜLKENİN 5’İNDE ARTIŞ 
5’İNDE DÜŞÜŞ VAR 

En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkenin 
5’inde Artış 5’inde Düşüş Var 2016 Yılı-
nın ilk iki ayında en fazla ihracat yapılan 
ilk on ülke içinde İspanya, İtalya, Polonya, 
Danimarka ve ABD’ye yönelik hazırgi-
yim ve konfeksiyon ihracatı, 2015 yılının 
Ocak-Şubat dönemine kıyasla %1,1 ile 
%61,2 arasında değişen oranlarda artmış-
tır. En yüksek oranlı ihracat artışı %61,2 
ile Polonya’ya ihracatta kaydedilmiştir. İlk 
on ülke içinde yer alan Almanya, İngiltere, 
Fransa, Hollanda ve Irak’a yönelik yöne-
lik ihracatta ise %1,1 ile %14,8 arasında 
değişen oranlarda düşüş görülmüştür. 
En yüksek oranlı düşüş %14,8 ile Irak’a 
yapılan ihracatta görülmüştür. İlk on 
ülkeye yönelik Hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatı 2015 yılının ilk iki ayına göre 
%3,5 artarak 1,9 milyar dolar olmuştur. 
Bu ilk on ülkeye gerçekleştirilen ihracat, 
2,7 milyar dolarlık toplam hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatının %70,3’üne 
karşılık gelmektedir. İTKİB 2016 VERİ-
LERİNE GÖRE

Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatı 2016 yılı Ocak ayın-
da hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 
iki temel ürün grubunda %6,2 ve %2,6 
oranlarında azalışlar olurken diğer temel 
ürün grubunda %1,4 artış görülmüştür. 
Örme giyim eşyaları ve aksesuarları en 
fazla ihraç edilen ürün grubudur. Örme 
giyim eşyalarının ihracatı 2016 yılı 
Ocak ayında 2015 Ocak ayına göre %6,2 
oranında azalarak 679,8 milyon dolar ol-
muştur. İkinci büyük grup, dokuma giyim 
eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %1,4 
oranında artarak 497,6 milyon dolara 
yükselmiştir. Ev tekstili ürünlerinin de 
içinde yeraldığı diğer hazır eşya ürün gru-
bunda ihracat %2,6 düşüşle 151 milyon 
dolar olmuştur. Kapasite Kullanım Oranı 
%77,1’e Yükseldi Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası tarafından açıklanan 
verilere göre, giyim eşyası imalat sanayi-
inde kapasite kullanım oranı 2016 yılının 
Ocak ayında %77,1 olmuştur. Sektörel 
kapasite kullanım oranı bir önceki ay 
(Aralık 2015) %76,5 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Ocak 2015) ise %75,6 olarak 
açıklanmıştı. Bu rakamlar ışığında, giyim 
eşyası imalat sanayiinde kapasite kulanım 
oranının 2015 Aralık ayına göre %0,9 
oranında arttığı ve 2015 Ocak ayına göre 
ise %2 oranında arttığı anlaşılmaktadır. 
Paritenin İhracat Performansı Üzerine 
Etkisi 2016 yılı Ocak ayında yapılan 1,34 
milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 1,023 milyar dolarla %76,3’ü 
ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB28 ülkelerine yapılmıştır. 
İTKİB Genel Sekreterliği Hazır Giyim Konfeksiyon 2016 

Şubat Aylık İhracat Bilgi Notundan Alınmıştır.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 
İLK 10 ÜLKENİN 5’İNDE ARTIŞ 
5’İNDE DÜŞÜŞ VAR

Haber
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Çeşitli medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış, 
her köşesinde 
farklı kültürlere 
rastladığımız, 
tarihi dokusuyla 
üzerinde yaşamış 
kavimlerin bıraktığı 
izleri taşıyan bu 
güzelim şehir hala 
Türkiye’nin en büyük 
imalat merkezi gibi 
kullanılmaktadır.

Çünkü, yaşadığımız bu şehir, biz-
lerin yarattığı kaos dolu yaşamı 
hak etmiyor. 

Ecdadımızın bize bıraktığı bir 
dünya kenti olan İstanbul’un tarihi de-
ğerlerine ve doğal güzelliklerine sahip 
çıkmalıyız ve gelecek nesillerin bir emaneti 
olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. 
Bu güzel şehrin içinde bulunduğu mevcut 
durumdan kurtarmak için işe koyulmalıyız. 
Trafik keşmekeşinden başlanması daha doğ-
ru olur diye düşünüyorum. 

Fakat, trafiğin çözümü daha fazla yol, daha 
fazla köprü, daha çok metro ağları, daha 
fazla alt ve üst geçitler yapmak değil, el-
betteki bunlar yapılmalı ama aynı zamanda 
şehrin içini yeniden dizayn etmemiz gere-
kiyor. Çünkü, yaşadığımız bu şehir, bizlerin 
yarattığı kaos dolu yaşamı hak etmiyor. 
Tarihi surun yakın çevresinde  plastik ima-
latı, demir döküm imalatı gibi hem havayı 
kirleten, çevreye zararlı maddeler saçan 
aynı zamanda tarihi dokuya zarar veren 
imalatlara artık dur demeliyiz. 

Bu çeşit imalatlar dünyanın en güzel 
şehirlerinden birisinin tarihi dokusunun 
yakın çevresinde yapılmamalıdır. Geçmişte 
çeşitli sebeplerden dolayı yapıla gelen bu 
üretimlerin günümüzde artık sürdürülebilir 
olmadığı gerçeğini görmemiz lazım. 

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 
her köşesinde farklı kültürlere rastladığı-
mız, tarihi dokusuyla üzerinde yaşamış 
kavimlerin bıraktığı izleri taşıyan bu güze-
lim şehir hala Türkiye’nin en büyük imalat 
merkezi gibi kullanılmaktadır. Her gün 
yüzlerce ton hammadde tırlarla, kamyon-
larla şehrin içine nüfuz edip mamül hale 
dönüştürülmektedir. 

Bu imalathanelerde çalışan insanlar, şehrin 
çeperlerinde ve çeşitli kesimlerinde ikamet 
etmekte olup her gün ulaşım vasıtalarıyla 
bu işyerlerine gelip gitmektedirler. Dolayı-
sıyla bir taraftan ham madde-mamül madde 
akışı öte taraftan insan sirkülasyonu, trafiği 

içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Bu 
güzel şehir bu durumu asla hak etmiyor, bu 
şehre yaptığımız en büyük kötülüktür, aynı 
zamanda sürdürebilir de değildir. 

Ama işin istihdam boyutunu düşündüğü-
müzde bahsettiğimiz bu mekanlarda üretim 
yapan küçük ve orta boy firmalarda çalışan 
binlerce insan olduğu gerçeğini de gözardı 
edemeyiz. Aynı zamanda ülke ekonomisine 
milyonlarca liralık katma değer kazandıran 
bir gelir söz konusudur.

İSTİHDAMA CEVAP VERECEK 
NİTELİKTE SEKTÖREL BAZDA 
ORGANİZE SANAYİ ALANLARI 
KURULMALIDIR.

 Şehrin içerisinde üretim yapan, istihdam 
sağlayan ve binlerce insana ekmek kapısı 
olan bu firmalar hayatiyetlerini devam ettir-
melidirler. Fakat,bu şartlarda değil, şehrin 
dışında altyapısıyla, üstyapısıyla günün 
koşullarında istihdama cevap verecek nite-
likte sektörel bazda organize sanayi alanları 
kurulmalıdır. 

Buralarda çalışanların ikamet etmeleri için 
de başta konut, eğitim, sağlık ve sosyal 
mekanlar inşa edilmelidir. Böylece ekono-
mimize ciddi katkı sağlayan bu işletmelerde 
çalışan insanlar için sağlıklı çalışma ve 
yaşam alanları oluşturulmalıdır. Şehrin 
içine yayılmış iptidai mekanlarda imalat 
yapan tekstil sektöründe durum aciliyet 
kespetmektedir. 

Bir an önce bu sektörde faaliyet gösteren 
firmalar için sağlıklı koşullarda imalat ve 
istihdam sahaları oluşturulmalıdır. Sırasıyla 
diğer sektörlerde da organize sanayi bölge-
leri yapılmasına gidilmelidir.

BU KURUMLARI HAREKETE 
GEÇİRİP ŞEHİR İÇİNDEKİ 
BU YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ 
GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ. 

Bu konuyla ilgili bir hatıramı da burada 
aktarmadan geçmek istemiyorum; 2015 
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İSTANBUL’UN TARİHİ VE KÜLTÜREL 
DOKUSUNUN İÇERİSİNDE İMALAT 
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR

Röportaj

Rasim Bilgehan
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yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesini 
temsilen, bir grup arkadaşımızla Çin’in 
Şangay şehrini ziyaret etmiştik. Oradaki 
Belediye yetkilileri, şehri bize simülatör-
le gezdirir gibi gösterdiler. 25 milyonluk 
şehirde bir tane imalathane dahi göremedik. 
Koca şehri tamamen imalathanelerden arın-
dırarak, iş, ticaret, alışveriş merkezleri ve 
yaşam alanlarıyla dizayn edilmiş bir şehir 
oluşturmuşlar. 

Biz de İstanbulda aynı durumu neden 
gerçekleştirmeyelim. Şehir içindeki büyük 
ölçekte üretim yapan fabrikaları çeşitli 
teşviklerle Anadoluya yönlendirmeliyiz. 
İstanbul içinde bulunan KOBİ düzeyinde 
küçük ve orta ölçekli imalathaneler ki 
bunların içinde tekstil sektörü ağırlıklı yer 
almaktadır, şehrin dışına taşıyarak inşa 
edilecek olan organize sanayi siteleri içinde 
yer verebiliriz. 

Bu yapılanmaya gidebilmek için İstanbul 
Büyükşehir belediyesi, İstanbul Ticaret 
Odası, Toplu Konut İdaresi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar nezdinde 
düşüncelerimizi anlatıp girişimde bulunu-
yoruz. Bu kurumları harekete geçirip şehir 
içindeki bu yapısal dönüşümü gerçekleştir-
meliyiz. 

DÜNYADA EŞİNE BENZERİNE 
RASTLANILMAYAN BİR 
ŞEHRİ BÖYLE KULLANMAYA 
HAKKIMIZ OLMADIĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM

Görevim dolayısıyla bulunduğum bütün 

yerlerde düşüncelerimi anlatıp bunların bir 
an önce hayata geçmesi için gayret göster-
mekteyim. İstanbul’un şehir içinde imalat 
yapan biz işletme sahipleri açısından bu 
durum sürdürülebilir olmadığı gibi içinde 
yaşadığımız bu tarihi şehre de yapacağımız 
en büyük kötülüktür. 

Dünyada eşine benzerine rastlanılmayan bir 
şehri böyle kullanmaya hakkımız olma-
dığını düşünüyorum. İstanbul gibi tarihi, 
turistik ve kültürel mirasa sahip, çeşitli me-
deniyetlere ev sahipliği yapmış bir mekana 
yakışır şekilde davranmamız gerektiğine 
inanıyorum. 

İstanbul’un tarihi mirasına sahip çıkmakla 
beraber her geçen gün finans, alışveriş, 
iş merkezlerinin ve yaşam alanlarının 
gelişmekte olduğu bir şehir olma yolunda 
ilerlemeliyiz. 

Rasim Bilgehan Kimdir.
2009 yılından beri Bayrampaşa Belediyesi 
Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Meclis Üyesi, aynı zamanda İstanbul Ticaret 
Odası Meclis Üyesi, bir dönem Mütevelli Heyeti 
Başkanlığını da yaptığı Balkan Üniversitesinin 
mütevelli heyeti üyesidir. Üniversiteden Kamu 
Yönetiminden mezun oldu ve Kamu Hukuku 
anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Kendisi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde komisyon 
başkanlıkları ve şuanki TOKİ başkanımızın grup 
yönetiminde görev almış, İstanbul’un sorun

Röportaj

Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Güney Amerika Ziyaretinde 

Rasim Bilgehan’da yer aldı.
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Haber

ÖRSAD  Başkanı Fikri Kurt, 
kumaş sektörünün, Türkiye’ 
de en büyük fuarı olarak 
bilinen, Premiere  Vision Fua-

rındaydı. Yerli ve yabancı sektörün önde 
gelen bir çok temsilcisinin yer aldığı 
fuara, katılım oldukça fazlaydı. 

Örme Kumaş sektörünün tek temsilcisi 
olan ÖRSAD (Örme Sanayicileri Der-
neği) Başkanı Fikri Kurt, Fuar hakkında 
şunları söyledi; ‘‘Bu tür fuarların Türk 

Tekstil ve Kumaş Sektörü adına çok şey 
kazandırmaktadır, Ürettiğimiz tekstil 
ürünlerini, dünyaya en iyi  böyle fuarlarla 
tanıtacağımıza inanıyorum, herkesin yolu 
açık olsun’’ dedi.

 Türkiye’nin, Tekstil ve özellikle kumaş 
konusunda ne kadar yol aldığını burada 
görmenin gurur verici olduğunu’ da vur-
gulayan, Başkan Kurt,  2016 yılında çok 
daha yapacak işimiz var dedi. 

ÖRSAD PREMIERE 
VISION 2016 İSTANBUL 
FUARINDAYDI
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Röportaj

FUAR RÖPORTAJLARI

IŞIL TEKSTİL - Metin IŞIL

ÖNEMLİ OLAN, ÇOK İYİ ÜRETİM 
YAPMAK VE O ÜRETİLEN İÇİN 
İYİ BİR PAZAR SAĞLAMAK.

Fuarların Dünyada ve Türkiye de sık sık or-
taya konulması, artık amacına hizmet edip 
etmediği konusunda tereddüt yaratmaktadır. 
Zaten bu konuda da bu günkü şartlar altında 
sektörel anlamda fazla yapacağınız bir şey 
kalmamaktadır.  

Fuarlara belirli bir standart getirilmesi gere-
kir. Sanırım bu konuyu uzak doğu ve İtalya 
başardı. Bizde de böyle çalışmalar yapıla-
bilir sanırım bu konuyla Sanayi ve Ticaret 
odaları ilgilenmektedir. Şu anda fuarlarda 
durgunluk var gibi o eski ve hareketli 
fuarları aramıyor da değiliz. Tekstilde her 
şeye rağmen bir dinamizm var, buda sektö-
rümüz adına çok iyi bir gelişmedir. Tekstil 
sektörü, Bereketli bir sektör, bir pazar 
kapısı kapansa diğeri açılıyor. Yani tekstil 
sektörü çok iyi çalışıyor. önemli olan, çok 
iyi üretim yapmak ve o üretilen için iyi bir 
pazar sağlamak.

ORTEKS - Atila DOĞANLAR

ÜRETİM AZALMASINA 
RAĞMEN ÇEŞİTLER MAALESEF 
ÇOĞALMAKTADIR

2016 yılı için, memnun kaldığımız ve 
Türkiye de katıldığımız tek fuar. Piyasa şu 
an fantazi mallara yönelmiş durumda, müş-
terilerimiz ağırlıklı olarak fantazi mallara 
yöneldiler. Bizde yeni ve kaliteli ürünler 
ürete biliriz düşüncesiyle stoklarımızı ve 
imalatımızı ona göre gerçekleştirdik. İplik 
üreticisi olarak şu bulunduğumuz premier 
vision fuarından memnunuz. 

Katılımcı ve ziyaretler konusunda olumlu 
neticeler almaktayız. 2015 ve 2016 yılı için 
yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu 
yıldan ümidimizi kesmedik. 

Üretim azalmasına rağmen çeşitler maale-
sef çoğalmaktadır, bizde bu pastanın içinde 
kendimize düşen payı almaya çalışıyoruz. 
2016 yılına daha verimli başladık. Arge 
ve İnavasyon çalışmalarına önem vererek, 
piyasa şartlarına uygun üretim yaparak 
önemli firmalar arasındaki yerimizi muha-
faza etmekteyiz.

TÜP MERSERİZE TEKSTİL
Gürhan TORNACI

Fuarlar artık satış yapılan,müşterilerle 
tanışılan yerden çıkmakta. Sektör çok 
hızla dönmekte, bu hızlı dönüş içerisinde, 
devamlı araştırma yaparak, değişikli,k 
yaparak yer almak zorundayız. Bunu 
içinde fuarların sık sık olmasından değil, 

sıkı takip edilmesinden yanayım.Premir 
vision fuarının dışında Türkiye de fuarlara 
pek fazla katılmamaktayız. Yurt dışındaki 
fuarlardan daha fazla verim almakltayız. 
Ortadoğu başta olmak üzere etrafımız ateş 
çemberi olmasına rağmen, tekstil konu-
sunda yinede çok güçlüyüz. Türkiye tekstil 
üretimi ile ilgili her şeyin bulunduğu bir 
pazar. Avrupa,Asya ve Ortadoğuda maale-
sef bu imkan sahip olamıyorsunuz. Tekstil 
konusunda diğer ülkele göre bir adım daha 
olmamızın nedenlerinden biride budur. Sek-
törümüzde, finansman açısın sıkıntı maale-
sef giderilmiş değil, kontrol etmekte güçlük 
yaşanıyor. Özellikle birde çek konusun da 
acil olarak yeniden yapılanmaya ihtiyaç var, 
bu konu çözülürse eğer sanırım kısmen de 
olsa finansman sorunu da çözülmüş olur.

MEM TEKSTİL - Kemal Karaküçük

ŞU AN İÇİN ÜRETMEK DEĞİL, 
ÜRETTİĞİNİZ MALIN DÜNYAYA 
ÇOK İYİ TANITILMASI GEREKİR.

Müşteri fortföyünü geliştirmek ve işimiz 
katsı bulunması açısından fuarların 
sektörümüz için çok yararlı olduğu 
bilinmektedir.  Bu anlamda fuarların biraz 
daha sektörel ve ihtisaslaşmış olması 
gerekiyor. Bununla birlikte fuar tarihleri 
belirlenirken sektör temsilcilerinin 

muhakkak görüşleri alınmalı. Özellikle 
kumaş fuarlarını amacına uygun hale 
getirmek için çok daha profosyonel 
çalışmalar yapılması gerekir. Hatta Denim, 
Dokuma, Örmeden oluşan kumaşlar için 
ayrı fuarların yapılması çok önemlidir.

Şu an sektörde ARGE ve inavasyona önem 
verilerek fantazi ürünlerin üretilmesi gerekir. 
Bu ürünler fuarlarda hak ettiği gibi sergi-
lendiği takdirde, Türk tekstiline çok büyük 
katma değer sağlayacağı gibi, ihracatımıza 
da çok ciddi katkısı olacağı kanısındayım. 



Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2016 yılının Ocak 
ayında %7,8 oranında gerileyerek 600 milyon doların altında kaldı.

Rapor
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2016 OCAK AYI 
TEKSTİL İHRACATI



İTKİB’in hazırladığı Ocak ayı 
raporuna göre 2016 yılı 

Ocak ayında Türkiye’nin tekstil ve ham-
maddeleri ihracatındaki gerileme eğilimi 
devam etmektedir. Ancak bir önceki yılın 
Ocak ayına göre gerileme daha az kayde-
dilmiştir. 2016 yılı Ocak ayında en fazla 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı AB(28) 
ülkelerine yapılmış ve AB(28) ülkelerine 
yapılan ihracat, %3,8 oranında yüksele-
rek yaklaşık 324 milyon dolar değerinde 
gerçekleşmiştir.

Ocak ayında en fazla tekstil ve hammad-
deleri ihracatı yapılan ikinci ülke grubu, 
Ortadoğu ülkeleridir. Bu bölgeye yapılan 
ihracat %11,3 gerileme ile yaklaşık 76 mil-
yon dolar değerinde kaydedilmiştir. Tekstil 
ve hammaddeleri ihracatı en fazla yükselen 
ülke grubu, Ocak ayında %17,5 oranında 
artış ile Diğer Avrupa Ülkeleri olmuştur. 
Tekstil ve hammaddeleri ihracatı en fazla 
gerileyen ülke grubu ise, Ocak ayında 
%39,9 oranında gerileme ile Eski Doğu 
Bloku Ülkeleridir.

2016 yılı Ocak ayında, Türkiye tekstil ve 
hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler 
değerlendirildiğinde, en önemli ihracat 
pazarının İtalya olduğu görülmektedir. 
İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri 

ihracatı %11,9 gerileme ile yaklaşık 65 
milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ocak ayında en fazla tekstil ve hammad-
deleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke 
İngiltere’dir. İngiltere’ye tekstil ve ham-
maddeleri ihracatı %10,5 artışla 29 milyon 
dolar değerinde gerçekleşmiştir. Ocak 
ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
üçüncü önemli ihracat pazarı İran’dır. İran’a 
yapılan ihracat %30 oranında gerileme ile 
29 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ocak ayında dördüncü ve beşinci büyük 
ihracat pazarları sırasıyla Bulgaristan ve 
Almanya’dır. Bulgaristan’a yapılan tekstil 
ve hammaddeleri ihracatı Ocak ayında 
%23,8 oranında artarken, Almanya’ya 
tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise %16,3 
gerilemiştir. 2016 yılının ilk ayında tekstil 
ve hammaddeleri ihracatında ilk on ülke 
arasında ihracatı en fazla yükselen ülke, 
%23,8 oranında artışla Bulgaristan olurken, 
ihracatı en fazla gerileyen ülke ise %30 ile 
İran olmuştur. Rusya’ya yapılan tekstil ve 
hammaddeleri ihracatının ise Ocak ayında 
%81,2 oranında gerilemesi sonucu bu ülke 
25’inci sıraya gerilemiştir. 

Kaynak: Tekstil, Deri ve Halı Arge ve Mevzuat Şubesi 

Rapor
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Ersan Altan’la 
sektörün 
büyümesi için 
neler yapılmalıdır 
hakkında konuştuk.

Röportaj
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HUAFON SPANDEX, BİZE 
TANITIRMISINIZ?

Huafon Spandex, şu anda yaklaşık 120 
000 tın ve 2106 sonu itibariyle ulaşacağı 
yıllık 150,000 tonluk kapasite ve satışı ile, 
Çin’deki üç ayrı üretim birimi ile dünyanın 
ilk iki büyük elastan üreticisinden biri olup, 
Çin’in de en büyük üreticisidir.

Uyguladığı yüksek teknoloji sayesinde, 
yine ülkesinin en temiz üretim gerçekleşti-
ren çevreci firmalarından biridir.

Üretim gamı 1o denyeden 2500 denyeye, 
yarı mat, parlak, siyah veya farklı renkler-
de; örme, çözgülü örme, dokuma, çorap, iç 
giyim, spor amaçlı giyim ve çocuk bezi gibi 
çok çeşitli amaçlar için kullanılan ve tekstil 
sanayiinin en karmaşık ürünlerine uygun 

çözümler bulan teknolojik ürünlerden olu-
şur. Huafon Spandex dünyanın 40’ı aşkın 
ülkesine ihracat yapmakta ve o ülkeler için 
en uygun çözümleri bulmaktadır.

Huafon Dış Ticaret Ltd. Şti ise, Huafon 
Spandex Co. Ltd. –Çin’in %100 sermayesi 
ile kurulmuş kendi şirketi olup, Türk tekstil 
sanayiine global anlamda hizmet  vermek-
tedir.

Huadon Spandex,şu anda yaklaşık 120.000 
tın ve 2106 sonu itibariyle ulaşacağı 
yıllık 150,000 tonluk kapasite ve satışı ile, 
Çin’deki üç ayrı üretim birimi ile dünyanın 
ilk iki büyük elastan üreticisinden biri olup, 
Çin’in de en büyük üreticisidir.

Üretim gamı 1o denyeden 2500 denyeye, 
yarı mat, parlak, siyah veya farklı renkler-

KÜÇÜK İŞLETMELERİN 
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREREK 
DAHA VERİMLİ OLMALARI 
GEREKİR

Huafon Türkiye Genel Müdürü
Ersan Altan



Röportaj
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de; örme, çözgülü örme, dokuma, çorap, 
iç giyim, spor amaçlı giyim ve çocuk bezi 
gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılan ve 
tekstil sanayiinin en karmaşık ürünlerine 
uygun çözümler bulan teknolojik ürünler-
den oluşur.

Huafon Spandex dünyanın 40’ı aşkın ülke-
sine ihracat yapmakta ve o ülkeler için en 
uygun çözümleri bulmaktadır.

Huafon Dış Ticaret Ltd. Şti ise, Huafon 
Spandex Co. Ltd. –Çin’in %100 sermayesi 
ile kurulmuş kendi şirketi olup, Türk tekstil 
sanayiine global anlamda hizmet  vermek-
tedir.

SEKTÖRDE KESİNTİSİZ 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
TİCARETİN GERÇEKLEŞMESİ 
İÇİN NELER YAPILMALI?

Sektörümüzde kesintisiz ve sürdürülebilir 
ticaretin yapılabilmesi için firmaları ana 
sermayelerinin çok güçlü olması gerekir. 
Bunun için işimizi alışverişimizi gerçekleş-
tirirken, finansman kaynaklarımızı kendi-
miz yaratmalıyız.

Başka firmaların finansman kaynakları-
nı,  kendimize aitmiş gibi görerek hareket 
ettiğimiz sürece, hiç de sağlıklı bir çalışma 
ortamına sahip olamayız.

Çok anlaşılır bir örnek verecek olursak; me-
sela, benim satmış olduğum 1000 $ ‘lık bir 
ürünün ödemesi bana 300 $ olarak gerçek-
leştirilirse ve kalan kısmı için benden süre 
istenirse, işte ben dolaylı yoldan da olsa o 
firmayı kısmen finanse etmiş olurum. Tabi 
ki bu böyle olmamalı. 

Yapılan işlerde ticaretin sağlıklı yürüye-
bilmesi ve firmaların işini ayakta tutarak, 
ciddi yatırımlar yapması için, ödemelerin, 
tarafların anlaşması doğrultusunda ger-
çekleştirmesi gerekir. Yani hesabın çok iyi 
yapılması şarttır.

Birde sektörümüzde, rakamların büyük 
olmasından dolayı, yapılacak alışverişlerde, 
artık alacak sigortasının devreye girmesi 
gerekir. Her iki taraf için riskin en aza indir-
genmesi hatta ortadan kaldırılması gerek-
mektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, bugünün 
sosyoekonomik yapısı altında, bir araya 
gelerek büyümesi için bir araya gelmesi 
şarttır. Birkaç makineden mevcut, birden 

fazla işletmeler, SGK ödemelerinden, ver-
gilere, elektrik su ve doğalgaz gibi giderler-
den, diğer zaruri giderlere kadar, yaptık-
ları harcamaları, bir araya gelerek en aza 
indirgeyecekleri gibi, makine sayılarındaki 
artış ve üretimdeki maliyetin azalmasına 
kadar birçok giderin düşürülerek karlılığın 
artmasına yardımcı olacaktır.

Küçük işletmelerin güçlerini birleştirerek 
daha verimli olmaları gerekir.

Artık bugünkü şartlar altında, Krebiliteye 
sahip olmayan firmaların, Dünyada ve Tür-
kiye şartlarında, ticaretini gerçekleştirmesi, 
çok zor hatta imkansızdır, diyebilirim.

Bunun içinde, sektörümüzde, işletmele-
rin mantıklı bir şekilde büyümesi için en 
önemli şey patronların birazcık egolarından 
feragat etmeleri şarttır.

DÜNYA TEKSTİL PAZARINDA 
DAHA ETKİN OLMAK İÇİN 
NELER YAPILMALI?       

Dünya pazarı Türk tekstili için çok önemli. 
Aynı pazarda, firmaların birbirini baltala-
madan herkesin aynı ürünü aynı ücretle sa-
tarak, daha güvenilir ticaret yapmak için de 
yukarıda ifade ettiğin gibi sistemli büyüme, 
bu konuda çok ciddi çözüm olabilir. 

Çünkü tekstil’ de kalite maliyetle doğru 
orantılıdır. Üretimi kontrol edemeyen, 

pazarını asla kontrol edemez. Ve üretim’ de 
kalifiye eleman sektörü çok etkilidir. 

Her şeye rağmen tekstil devamlılığı sürdü-
rülebilir bir sektördür. Bunun için de kalite 
ve istikrar şarttır.

TEKSTİLDE BÜYÜMEYİ NASIL 
TANIMLARSINIZ? 

Tekstilde çok katlı büyümek yerine yatay 
büyürse, daha başarılı olur, organize sanayi 
siteleri bu konuda çok önemli yer tutmak-
tadır. Bursa, Çorlu, İnegöl, Demirtaş sanayi 
sitelerini de lokal ve yatay büyümeye örnek 
verebilirim. İstanbul için Bolu-Sakarya 
arası, Yalova, Orhangazi gibi yerleşim 
merkezleri de değerlendirilmeli.

ÖRSAD olarak, işletmelerin yeterlilik bel-
gesi için çalışmalar yapması, teknik olarak 
hakem heyeti oluşturulması, kamu yararına 
atölyelerin denetlenmesi, işletmelerin ABC 
gibi sınıflandırılarak daha iyi çalışmalara 
teşvik edilmesi gibi aktiviteler içinde yer 
almasını da gönülden istemekteyiz. Çünkü 
sektörün en önemli temsilcisi konumunda-
dır.

Ayrıca, Örme dünyası dergisi olarak bu 
konuların kamuoyuna aktarılması konusun-
daki çabalarını’ da çok olumlu buluyorum. 
Emsal yayınlar arasında üst sıralarda yer 
alması sektörümüz adına da oldukça önemli 
yer tutmaktadır. 

Yönetici Asistanı Chen Zhang



TTTSD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Vehbi Canpolat, 
yaşamanın 
canlıların en doğal 
hakkı olduğunu 
belirterek, 
dayanışmanın ise 
toplumların bir 
aylık süre içinde 
40 fabrikada 10 
bin çalışandan 
en az 3 bin ünite 
kan bağışında 
bulunacaklarını 
söyledi.

Tekstil sektörü sosyal sorumluluk 
alanında önemli bir projeye daha 
imza attı. Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği üyelerinin 

katıldığı kampanya kapsamında Kızalay’a 
ilk etapta 3 bin ünite kan bağışlanacak.

Kampanyanın ilk adımını sahibi olduğu Mi-
giboy Tekstil’in Çorlu fabrikasında başlatan 
TTTSD Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi 
Canpolat, ilk etapta dernek üyesi firmalara 
ait 40 fabrikada 3 bin ünite kan bağışlana-
cağını söyledi. 

Yaşamanın canlıların en doğal hakkı ol-
duğunu,  dayanışma ve sosyal sorumluluk 
projelerinin ise toplumun  insani gelişmişlik 
boyutunu gösterdiğini kaydeden Canpolat, 
”Kana ihtiyacı olanın çaresizliğini yaşa-
mayan bilemez. Sadece acil durumlarda 
duyarlı olmak da yetmiyor. 

Kızılay yıllardır bu konuda çok güzel çalış-
malar yapıyor. Biz de sektör olarak başlat-
tığımız kampanya ile ona destek oluyoruz. 
Bu bir insanlık görevidir. 

Bu tür çalışmalarımız ileride de devam 

edecek” dedi. Kampanyanın ilk bölümüne 
TTTSD üyesi Migiboy Tekstil, Aloha Teks-
til, Temtaş Tekstil, Özyurt Tekstil, Setaş 
Kimya, Zeynep Giyim. Erim Tekstil, Gök-
çağ Kumaşçılık, Has Group, Rayon Tekstil, 
Denge Kimya, Özen Mensucat, Altınyıldız, 
Sadırlar Tekstil, Çetin Group, Carmen Teks-
til olmak üzere 17 firma katılıyor. 

Haber

38ÖRME DÜNYASI Mart - Nisan 2016

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nden örnek davranış

TEKSTİLE CAN, KIZILAY’A 
KAN VERİYORLAR





Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş 
ile birlikte, TİM Başkanı Meh-
met Ekşi, İTKİB Başkanı İsmail 
Gülle, İHKİB Başkanı Hikmet 

Tanrıverdi, TGSD Başkanı Şeref Fayad, 
ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt ile birlikte sek-
tör temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

Tekstil hammaddelerindeki vergilerle 
beraber eklenecek yeni vergilerin değerlen-
dirildiği  istaşare toplantısında, kaygılarını 
dile getiren ihracatçılar, Türk tekstilinin 
ilerlemesi için vergilerin kontrol altına 
alınarak, Dünya tekstili ile rekabet gücünün 
arttırılması, vergilerin aşağı çekilmesi ve 
bazı ürünlerde ise artırılmaması, gerektiğini 

ifade ettiler.

Ülkeye en fazla katma değer  sağlayan Türk 
tekstil sektörünün, her dalının birbirinin 
ayrılamaz bir parçası olduklarını söyleyen 
ihracatçılar,  sektörün güçlenmesi için 
özellikle ihracatta vergilerin daha uygun 
şartlarda ve konuma göre değerlendirilme-
sinin doğru olacağını belirttiler

Bakan Elitaş konuyla ilgili görüşleri din-
ledikten sonra, bunların en iyi şekilde de-
ğerlendirileceğini ifade etti. Tekstil sektörü 
nün geleceği ve dünya ile rekabet gücünün 
arttırılması için bakanlık olarak yapılacak 
bir şey varsa elbet teki yapılacaktır dedi. 

Toplantı
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİNDE 
TEKSTİL HAMMADDELERİ TOPLANTISI

Tekstil hammaddelerinde 

uygulanacak vergilerin 

masaya yatırıldığı 

toplantı, TİM merkezinde 

gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş
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Haber

Ürün Grupları İtibarıyla Hazır-
giyim ve Konfeksiyon İhracatı 
2016 yılı Ocak ayında hazırgi-
yim ve konfeksiyon ihracatının 

iki temel ürün grubunda %6,2 ve %2,6 
oranlarında azalışlar olurken diğer temel 
ürün grubunda %1,4 artış görülmüştür. 

Örme giyim eşyaları ve aksesuarları en 
fazla ihraç edilen ürün grubudur. Örme 
giyim eşyalarının ihracatı 2016 yılı Ocak 
ayında 2015 Ocak ayına göre %6,2 oranın-
da azalarak 679,8 milyon dolar olmuştur. 
İkinci büyük grup, dokuma giyim eşyaları 
ve aksesuarlarının ihracatı %1,4 oranında 
artarak 497,6 milyon dolara yükselmiştir. 

Ev tekstili ürünlerinin de içinde yeraldığı 
diğer hazır eşya ürün grubunda ihracat 
%2,6 düşüşle 151 milyon dolar olmuştur. 
Kapasite Kullanım Oranı %77,1’e Yükseldi 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tara-

fından açıklanan verilere göre, giyim eşyası 
imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 
2016 yılının Ocak ayında %77,1 olmuştur. 
Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki 
ay (Aralık 2015) %76,5 ve bir önceki yılın 
aynı ayında (Ocak 2015) ise %75,6 olarak 
açıklanmıştı. 

Bu rakamlar ışığında, giyim eşyası imalat 
sanayiinde kapasite kulanım oranının 2015 
Aralık ayına göre %0,9 oranında arttığı ve 
2015 Ocak ayına göre ise %2 oranında arttı-
ğı anlaşılmaktadır. 

Paritenin İhracat Performansı Üzerine 
Etkisi 2016 yılı Ocak ayında yapılan 1,34 
milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon 
ihracatının 1,023 milyar dolarla %76,3’ü 
ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği 
AB28 ülkelerine yapılmıştır 
İTKİB Genel Sekreterliği Hazır Giyim Konfeksiyon 2016 

Şubat Aylık İhracat Bilgi Notundan Alınmıştır.

2016 VERİLERİNE 
GÖRE  ÖRME KUMAŞ 
ÜRÜNLERİ İHRACATI
Örme giyim 
eşyalarının ihracatı 
2016 yılı Ocak 
ayında 2015 Ocak 
ayına göre %6,2 
oranında azalarak 
679,8 milyon dolar 
olmuştur. İkinci 
büyük grup, dokuma 
giyim eşyaları



Türkiye’nin en önemli iç giyim, 
yatak ve plaj kıyafetleri marka-
larını ve bu ürünlerin yan sanayi 
ve aksesuar firmalarını bir araya 

getiren, Tüm İç Giyim Sanayiciler Derne-
ği (TİGSAD) tarafından organize edilen 
LINEXPO İSTANBUL İç Giyim Moda 
Günleri görkemli bir açılışla başladı. 

İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Cağlar ve İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi’nin birer konuşma yaptı-
ğı açılışta; TİGSAD Başkanı İrfan Özhama-
ratlı, bu seneki etkinlik için, alım heyetleri 
getirmek amacıyla 52 ülkeye tanıtım turları 
düzenlediklerini vurguladı.

Fuar
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LINEXPO İSTANBUL İÇ GİYİM MODA GÜNLERI” İÇİN, ALIM HEYETLERİ 

GETİRMEK AMACIYLA, 52 ÜLKEYE TANITIM TURLARI DÜZENLENDİ

LINEXPO İSTANBUL İÇ 
GİYİM MODA GÜNLERİ 2016



Fuar
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Moda Günleri için ayrıca, açık artırma yön-
temiyle, normal fiyatının altı katına, dün-
yanın en pahalı stant kiralamaları gerçek-
leştirildiği ifade edildi. Etkinlik bünyesinde 
düzenlenen, ülkemizin tek iç giyim tasarım 
yarışması ise, etkinliğin bir diğer önemli 
özelliği olarak dikkat çekiyor.

İç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, pi-
jama, t-shirt, şort, eşofman, tayt ve yan 
sanayi aksesuar ürünlerinin sergileneceği, 
Türkiye’nin en önemli moda buluşmala-
rından birisi olacak, TİGSAD’ın LINEX-
PO İSTANBUL İç Giyim Moda Günleri 
görkemli bir açılışla başladı.

52 ÜLKEYE TANITIM TURLARI 
VE ALIM HEYETLERİ… 
FİRMALARIN ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİLERİ YURT DIŞI 
TANITIM İÇİN BİZZAT SAHAYA 
İNDİ

Etkinlik açılışındaki konuşmasında, katı-
lımcı firmaların beklentilerini üst düzeyde 
karşılamak, yabancı alım heyetleri getirt-
mek için, yurtdışı gezileri düzenlediklerini 
vurgulayan Özhamaratlı şunları söyledi: 
“52 farklı ülkeyi kapsayan bu tanıtım turları 
sonucu katılımcılarımızı sürprizler bekliyor. 
Bu tanıtım çalışmaları, bizzat TİGSAD 
yöneticileri ve etkinliğe katılan firmaların 
üst düzey yöneticileri tarafından gerçekleş-
tirildi. 

TİGSAD olarak, katılımcı her firmaya, ya-
bancı konukları için 4’er adet otel odası tah-
sis ettik. 10.000 m2’nin üstünde bir alanda 
düzenleyeceğimiz etkinliğimize 131firma-
mız katılım sağlayacak. Bu katılım rakamı 
sektörümüzün tüm büyük markalarını 
kapsıyor. Bu katılım niceliği ve niteliği bile, 
etkinliğimizin oturmuşluğunun en önemli 
göstergesidir. Bu seneki tanıtım turlarımızın 
etkinliğimize çarpan etkisi yapacağını, hem 
bu sene hem de gelecek sene göreceğiz.”

AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYLE, 
DÜNYANIN EN PAHALI STANT 
KİRALAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Kasım ayı içinde yapılan açık artırmada, en 
büyük ve önemli 5 standın normal fiyatının 
yaklaşık altı katına kiralandığını belirten 
Özhamaratlı; “Bu fiyat dünyanın en pahalı 
fuarlarının fiyatıdır. İç giyim sektörü çok 
hızlı büyüyen, katma değeri yüksek bir 
sektördür. 

Sektör tarafından etkinliğimize gösterilecek 

ilgiden emindik ama ilginin bu düzeyini; 
hem de bu rakamlara biz de beklemiyorduk; 
hoş bir sürpriz oldu bizim için de. Sanırım 
bu üst düzey ilginin en önemli nedeni, 
etkinliğimizi sıradan bir fuarın ötesine 
taşıma gayretlerimizdir. Katılımcılarımız, 
verdiklerinin fazlasını alacaklarını 
biliyorlar.”dedi. 
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Bu yıl üçüncüsü yapılan 

Tüm İç Giyim Sanayiciler 

Derneği (TİGSAD) 

İç Giyim Tasarım 

yarışmasında kazanan 

tasarımcı belli oldu. 

2016 yılının en başarılı 

iç giyim tasarımcısı 

seçilen Melike Güral 

ödülünü İstanbul Sanayi 

Odası (İSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Erdal 

Bahçıvan’ın elinden aldı.

TİGSAD İç 
Giyim Tasarım 
yarışması 
töreni aynı 

zamanda TİGSAD Baş-
kanı olan İSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardım-

cısı İrfan Özhamaratlı ve TİGSAD Tasarım 
Yarışması Komite Başkanı Yalçın Bayrak’ın 
ev sahipliğinde 12 Şubat tarihinde Yeşilköy 
WOW Otel’de gerçekleşti.  Etkinlikte, ya-
rışmaya katılan 10 finalistin koleksiyonları 
bir defile ile görücüye çıktı. Genç ve özgün 
tasarımlar basın mensuplarının yanı sıra iş 
ve moda dünyasının önde gelen isimlerin-
den oluşan seçkin davetlilere sunuldu.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN

TİGSAD Tasarım Yarışması gecesinde 
konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu 
organizasyonu gerçekleştiren ve böyle bir 
ortamı bizlere sunan TİGSAD’ın birlikte 
iş yaratma kültürünü yürekten kutluyo-
rum. Bugün burada gördüğümüz bu ortam 
aslında Türkiye’nin gelecek hikayesinin ya-
zıldığı ortamlardan biri. Üniversite-sanayi 
işbirliği önümüzdeki dönemde ekonominin 
olmazsa olmazı. Değerli öğretim üyeleri-

mizle birlikte çalışırsak onun ürününü hep 
birlikte görebiliriz. Bilim sanayi için değil, 
bilim ekonomi içindir diyen öğretim üyeleri 
var burada. Üretmekten keyif alan, değer 
bulan bir nesil oluşturduğumuz takdirde, bu 
nesil Türkiye’nin önünü açacak. Hele bir de 
katma değerli üretmekle birlikte bu ilerleme 
daha da hızlanacak. Bu yarışmanın inşallah 
ileriki yıllarda katma değerli ürünlere dön-
mesi umudunu taşıyoruz” dedi.

Katılanlar arasında ÖRSAD(Örme Sana-
yicileri Derneği) Başkanı Fikri Kurt ile 
beraber bir çok sektörel dernek ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri de hazır 
bulundu. Törende TİGSAD Başkanı İrfan 
Özhamaratlı da yaptığı konuşmada “Bu 
yarışmanın kaybedeni yok ama kazananı 
çok. Bu yarışmada herkes kazanıyor” dedi. 
Özhamaratlı konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bu sene sektör pırıl pırıl tasarımcılar 
kazandı. İnanıyorum ki basamakları teker 
teker çıkacaklar. Biz bu olaya kalptan inan-
dık. Bu yarışma sanayi-üniversite işbirliği 
de aynı zamanda. Bir taraftan da akademis-
yenler açısından baktığımızda öğrencilerin 
performansına baktıklarında eğitime yön 
veriyorlar. Bu bakımdan bir şeye başlamak 
önemli. Ama inanıyorum ki devam etmek 

yani moda deyimle sürdürülebilirlik daha 
önemli. Şu anda bu sözümüzü de yerine 
getirmenin mutluğunu yaşıyorum.  Sektör 
olarak pazarda çeşitlenmemiz gerektiği-
ni düşündük.  Ayrıca üründe çeşitliliğin 
olmazsa olmazı da tasarım. Rekabette bir 
adım daha öne çıkmak isteyen firmalar 
tasarıma önem veriyorlar. Biz de bunun far-
kında olarak tasarım yarışmasını başlattık.”

Yarışmacıların hazırladığı ürünlerin man-
kenler tarafından sunumunun yapılmasının 
ardından Türkiye’nin önde gelen modacıla-
rı, akademisyenler ve iç giyim dünyasından 
temsilcilerden oluşan jürinin yaptığı değer-
lendirme sonucu birinciliği kazanan Melike 
Güral ödülünü İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 
ve TİGSAD Başkanı İrfan Özhanmaratlı’ 
nın elinden aldı. Yarışmanın ikincisi Merve 
Kahveci ise ödülünü İHKİB Başkan Vekili 
Kemalettin Güneş ile İrfan Özhamarat-
lı’ dan, üçüncülüğü alan Cihan Gözel de 
ödülünü İrfan Özhamaratlı’ dan aldı. Jüri 
özel ödülünü de Büşra Turan’ın tasarımı ka-
zandı. İç Giyim Tasarım yarışması törenine 
ayrıca İSO Meclis Üyesi Fikret Tanrıverdi 
ve ÖRSAD (Örme Sanayicileri Derneği ) 
Başkanı Fikri Kurt ile beraber dernek ve 
birlik temsilcileri katıldı. 

İÇ GİYİM TASARIM YARIŞMASI 
BİRİNCİSİ ÖDÜLÜNÜ İSO 
BAŞKANI BAHÇIVAN’DAN ALDI



Tekstil Araştırmaları 
Derneği  14 Mayıs 
2016 Cumartesi 
günü Bursa’da 
TEKSTİL YAŞIYOR 
SEMPOZYUMU 
düzenliyor

Sempozyum Bursa’da, Nilüfer 
Belediyesi Dernekler Yerleşkesinin 
iki salonunda yapılacak. Sempoz-
yumun açılış konuşmasını Dünya 

Hazır Giyim Federasyonu ve  Euratex’in 
Hazır Giyim Kanadı Başkanlığı görevlerin-
de bulunmuş Sayın Umut Oran yapacaktır.

Dernek Başkanı Ekrem Hayri Peker sem-
pozyumla ilgili olarak şu açıklamalarda 
bulundu:

Ülkemiz ihracatında Tekstil Sektörü ikinci 
sırada, istihdam açısından ilk sıradadır.  
Katma değer açısından açık ara önde giden 
bu sektör maalesef son yıllarda gölgede 
kalmış, ihmal edilmiştir.

İhracat ortalaması kilo başına 1.6 Dolar. 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon ürünlerinde 
ise ürün çeşidine göre 20-150 Dolar arasın-
da değişmektedir.

İnşaat sektörünün öne çıktığı ekonomik 
anlayış tekstil sektörünü olumsuz etkile-
mektedir. Karlılığın azalması, çalışanlara 
verilen ücretleri düşürmüştür. Sektör bu se-
bepten eleman sıkıntısı çekmektedir. Tekstil 
sektöründe çalışmanın cazibesi kalmamıştır. 
Karlılığı arttırmak için neler yapılacağını 
sektördeki kurum ve birlikler tartışmalıdır. 
Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bilgimi-
zi sektöre aktarıyoruz.

İki yılı aşkın süredir yaptığımız etkinliklere 
katılamayan çevre illerdeki meslektaşları-

mızdan gelen talep doğrultusunda düzenle-
diğimiz bu bir günlük sempozyumda:

-Tekstilde kullanılan Yeni Elyaflar

-İplik-Dokuma

-Örme

-Boya

-Baskı

-Kumaş Terbiyesi

-Dijital Baskı

-Non Woven

-Labratuvar test metotları

-Moda ve Tasarım

-ABD Pazarına Nasıl Girilir

 Konuları meslekte uzmanlaşmış kişiler 
tarafından anlatılacaktır.

Ayrıca iki ayrı konuda -Genç Mühendis 
Adayları sunum yapacaktır.

 Katılımcı olarak 200-250 kişiyi hedefledik. 
Katılımcılardan herhangi bir ücret alma-
yacağız. Sektördeki kurumların desteğini 
bekliyoruz.

Sempozyum sektör dergilerde, yurt dışında 
ve ulusal basında duyurulacaktır. 

TEKSTİL YAŞIYOR 
SEMPOZYUMU

Ekrem Hayri Peker
Kimya Mühendisi
Tekstil Araştırmaları Derneği Başkanı
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MELİH TEKSTİL VE 
YENİ ÜRÜNÜNÜ BİZE 
ANLATIRMISINIZ?

1994 Yılında MUSTAFA BAŞ tarafından 
kurulan Melih Tekstil San.Tic.Ltd.Şti 2011 
yılına kadar, İplik alım-satım sektöründe 
faaliyet göstermiş olup,2011 yılında örme 
makinelerini bünyesine katıp örme sektö-
ründe faaliyete başlamıştır.

Mustafa Baş, çocukları Mehmet Baş ve 
Melih Baş ile birlikte sektörde önemli ça-
lışmalara imza atan Melih tekstil,  ar&ge ve 
inavasyona da çok önem vermektedir.

Melih Tekstil makine parkurunu her zaman 
çift plaka makinelerden oluşturmuş  olup 
ilk olarak bünyesine 34 pus 20 fine Ribana 
makinelerini katarak, piyasada 34 pus 20 
fine Ribanalar da 8 adet makine ile parkur-
da adını duyurmuştur. 

2014 yılında parkurunu genişleterek,  30 
pus 28 fine açıken interlok  makinelerinden 
6 tane bünyesine katarak Spacer (Neop-
ren)kumaş imalatına başlamıştır. Spacer 
(Neopren) Dalgıç(Scuba)kumaş imalatında 
kalite ve ürün gamıyla dünya piyasalarında 

söz sahibi olma yolunda, emin adımlar-
la ilerlemektedir. Yapmış olduğu Spacer 
(Neopren) kumaşta oluşan birçok hatayı 
giderip, Türkiye ve Dünyada öncü firma 
konumuna geçmiştir. Spacer (Neopren)ku-
maşta ihracat yapmak için gerekli adımları 
atıp ihracat’a başlamaktadır, .Arge olarak 
Spacer Neopren kumaşta ciddi yatırımlar 
yapıp her geçen gün ürün gamına yenilerini 
eklemektedir .Spacer Kumaş =Lamisyon 
kumaşa muadil olarak yapılmış yeni bir 
türüdür. Laminasyon kumaşa karşı çıkar-
tılma sebepleri Spacer (Neopren) örgüden 
iki kumaşı birbirine örer, yani bir yapıştır-
ma  işlemine tabi olmaz bu sebeptendir ki 
Spacer (Neopren) kumaşta kumaş birbirin-
den asla ayrılmaz ayrıca yapıştırıcı madde 
olmadığı için kansorejen madde içermez ve 
bir diğer özelliği olan Laminasyon kumaşta 
olduğu gibi kat izi yapması ve yıkamaya 
girdiğinde kumaşta bozulma olmaz.

SEKTÖRÜNÜZÜ OLUMSUZ 
ETKİLEYEN NEDENLER 
NELERDİR?

Tekstil sektörü çok fedakarlık isteyen bir 
iş. Maalesef zaman zaman ciddi olarak 
olumsuzluklarla karşılaştığımız olmakta-
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TEKSTİL SEKTÖRÜ 
ÇOK FEDAKARLIK 
İSTEYEN BİR İŞ

Melih Baş

Mehmet Baş
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dır. Sektörümüzde kendi içinde sıkıntılar 
yaşatabiliyor.Merdiven altı üretimler başta 
olmak üzere, denetimsizlik, kalifiye eleman 
sorunu, ödemelerde yaşanan çekle ilgili 
sorunlar, ve pazarlamada yaşanan sorunlar 
olarak baktığımızda,  nedenlerini kesinlikle 
eğitimsizliği ifade edebilirim.

MALİYETLER KONUSUNDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ.?

Asgari ücretin yükselmesiyle başlayan 
süreç içerisinde, ek maliyetler ve banka 
masrafları da maliyetimizi etkilemektedir. 
yüzdeotuza yakın maliyete yansıyan bu 
farkları maalesef kaksız rekabetten dolayı 
bizler ürettiklerimize yansıtamamaktayız.

2016 YILIN İÇİN ÖNGÖRÜNÜZ 
NELERDİR.?

2016 yılının biraz daha durgun geçeceğini 
sanıyorum tabi ki  bu benim şahsi fikrim. 
İç piyasadaki güvensizlik ve ihracatın 
azalması, yatırım ve yaptırım adına, bizim 
gibi işletmelerin hareket alanını kısıtladı. 
Kaybolan güven tekrar kazanmazsak sek-
törümüz için çok büyük sıkıntılar kaçınıl-
maz olacaktır. Organize sanayi sitesi ve 
ÖRSAD’ ın çalışmaları hakkında düşünce-
leriniz nelerdir?

Organize sanayi sitesi ile ilgili çalışmaların 
bir an evvel başlaması gerekirdi. Sanırım 
bir kaç yıl evvel böyle bir girişim olmuş. 
Bu konuda derneğimize sahip çıkmalı ve 
desteklemeliyiz. 

Aynı çatı altında haksız rekabetin olmadığı 
bulunduğumuz, bu şartların çok ütünde, 
daha verimli çalışma ortamına sahip bir 
yerde olmak çok önemli. Ayrıca sektörü-
müzle ilgili, başta kalifiye eleman sorunu 
olmak üzere birçok sorunu rahatlıkla çöze-
biliriz diye düşünüyorum. ÖRSAD sektör 

hakkında çok iyi bir veri tabanı oluşturması 
gerekiyor. Üyeler, elemandan makine alı-
mına kadar birçok bilgiyi buradan öğren-
meli. Saha çalışmaları ve bunların dergide 
paylaşarak komu oyunun ve sektörümüzün 
bilgilendirilmesini çok olumlu buluyorum.

SON OLARAK DÜNYADA 
ENDER ÜRETİLEN BİR 
KUMAŞ ÜRETİMİNİ SİZDE 
GERÇEKLEŞTİRMİŞ 
BULUNMAKTASINIZ BU KONU 
HAKKINDA BİZİ BİLGİLENDİRİR 
MİSİNİZ?

Yeni üretimimiz, sektörümüzde çok 
iddialı olduğumuz, inanarak üretimini 
gerçekleştirdiğimiz bir kumaş. Üretimin 
her aşamasında özenle çalışılmış olan 
SPACER(NEOPREN) türü bir ürün. Ve bu 
ürünü dünyada başarıyla üreten sayılı firma-
lar arsında yer almaktan’ da mutluyuz.

Bu ürünün en büyük özelliği, teknik 
tekstilin yer aldığı her alanda kullanılabilir 

olması ve aynı zamanda giyim sektöründe 
çığır açmasıdıır. Artık yazın ve kışın çok 
rahat giyilecek, hafif bir yapıya sahip özel 
iplikle ürettiğimiz bu ürün, aynı zamanda 
soğuk ve sıcağı geçirmemesi nedeniyle, 
daha şimdiden yeni bir tarz kıyafet olarak 
moda dünyasında da yerini koruyacağına 
inanıyoruz. Sektörümüzde yer alan ve 
modayı takip eden, uzmanların bize çok 
olumlu dönüşleri olmaktadır. 

Ürünümüzle ile ilgili ihracat çalışmaları-
mıza da çok önem vermekteyiz ve hızlı ve 
dikkatli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. 

Mustafa Baş



2000 ila 2014 yılları arasında 
Benteks Teks.Mak. San.Tic.A.Ş 
çalışmaya devam ettim. 2014 yılı 
sonlarına doğru kapatma kararı 

aldıktan sonra, sektöre Makroteks Makine 
Tekstil Ürünleri Paz.Tic. Ltd. Şti. kurarak 
devam kararı aldım. Teksel Tekstil ile yap-
tığımız  anlaşma doğrultusunda, Samsung 
ve Fukuhara iğne ve platinlerinin satışını 
yapmaya başladık ve hala devam etmekte-
yiz. Bunun yanında Lupamat Kompresör ve 
Makro ismiyle tekstil yağları getiriyoruz. 
Amacımız sektörümüze verimli olmak ve 
kaliteli ürünlerin imal edilmesine katkıda 
bulunmak,

SEKTÖRÜNÜZDE 
KARŞILAŞTIĞINIZ EN ÖNEMLİ 
SORUNLAR NELERDİR?

Sektörde Karşılaştığımız sorunların başın-
da, öncelikli olarak, ödemelerdeki vadelerin 
uzunluğu, karşılıksız çeklerin artması, 
kalifiye eleman eksikliği ile beraber, ulaşım 
sorunundan kaynaklanan ürün teslimlerin-
deki gecikmeler. Ayrıca kayıt dışı faaliyetler 
karşımıza ciddi sorun olarak çıkmaktadır.

2016 YILINDA TEKSTİL 
SEKTÖRÜNDEN 
BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR?

Son birkaç yıldır, dünyadaki ve komşu-
larımızda yaşanan olumsuz gelişmeler 
karşısında, çok ciddi krizle karşılaştığımızı 
söyleyebilirim. Her şeye rağmen tekstil 
sektörünün bu krizi de atlatacağına inanıyo-
rum. Ve bu inancımızla 2016 yılına umutla 
bakıyorum.

HAKSIZ REKABET KONUSUNDA 
NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Bence firmalar markalaşma yolunda iler-
lemek adına çaba gayret göstermiş olsalar, 
haksız rekabetin kendiliğinden ortadan 

kalktığını da çok net görürler.  Oysa haksız 
rekabetin, kaliteyi düşürdüğü gibi ekono-
mik anlamda da ciddi sıkıntılar yaşanması 
kaçınılmaz olacaktır. Ne ürettiğimiz bilmek 
ve neyi nereden doğru şekilde tedarik etti-
ğimizi anlamak için, haksız rekabet yerine 
destek olmak en doğru şey olmalıdır. 

ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 
ÇALIŞMALARINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Bu konunun yıllar önce alt yapısı yapılması 
gerekirdi. ÖRSAD bu konudaki girişim-
leriyle süreyi kısaltarak başarılı çalışma-
lar gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Ve 
sektörümüze ait neden bir organize sanayi 
sitemiz olmasın.

ÖRSAD’ın saha çalışmaları ve dergi hak-
kında neler söylemek isterseniz?

Organizasyonlar ve sektör için atılımlarını 
çok iyi buluyorum. Bu çalışmaları ve sorun-
larımızı kamu oyuna ileten Örme Dünyası 
Dergisinin yayınlarını da bu çerçevede 
takdirle karşılıyorum.
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NEDEN BİR 
ORGANİZE SANAYİ 
SİTEMİZ OLMASIN?

Makroteks Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kesici

Her şeye rağmen 
tekstil sektörünün 
bu krizi atlatacağına 
inanıyorum, ve 
2016 yılına umutla 
akıyorum





WELLKNIT’in kurucusu 
ve makine tasarımcısı Mr. 
WANG ile satış müdürü 
Mr. Horlic JOUR gecti-

gimiz hafta 21-25 mart tarihleri arasın-
da İstanbul, Cerkezkoy, Kırklareli ve 
Maraş’taki degerli Türk müsterileri ile 
buluşup fikir alışverişinde bulundu. Çok 
başarılı geçen bu seyahat sonrasında, 
Türk örme pazarının diğer uluslarlarası 

pazarlar arasında çok farklı bir yere sahip 
olduğunu vurgulayan Mr. Wang, pazardaki 
WELLKNIT markasına olan ilginden cok 
memnun. 

Su an Türkiye piyasasında 1500 den fazla 
makinesi bulunan WELLKNIT; Açık En 
Süprem , Ribana, 3 iplik , Jakar ve Yaka  
Makinesi siparişleriyle 2016’da da parlak 
bir yıl geçireceğe benziyor. 
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MR. WANG, PAZARDAKİ 
WELLKNIT MARKASINA OLAN 
İLGİDEN ÇOK MEMNUN
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GATHİB Başkanı Sami Ko-
nukoğlu, tekstilin artık ha-
yatın her alanında olduğunu 
belirterek,”Sektörümüz, inovas-

yon ve Ar-Ge ile daha da güçlenecek” dedi.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı 
Sami Konukoğlu, tekstilin artık hayatın her 
alanında olduğunu belirterek, “Toplum ha-
yatında bu denli önem taşıtan sektörümüz, 
inavasyon ve Ar-Ge ile daha da güçlene-
cek” dedi.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Sami 
Konukoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 
tekstil sektöründe inovasyon ve araştır-
ma-geliştirme konularını görüşmek üzere 
AlmanyaAachen’den gelen ITA Institut Für 
Textiltechnik Der Rwth Aachen University 
(ITA-Aachen) yetkilisi ve ITA-İstanbul 
Tekstil Araştırma, Eğitim Danışmanlık 
(İTA-İstanbul) Genel Müdürü Bayram Ars-
lan ile ITA GMBH Genel Müdürü Markus 
Beckmann’ı ağırladı. 

Konukoğlu, toplantıya ilişkin değerlendir-
mesinde, Almanya’da tekstil ve hammad-
deleri sektörünün önemli kurumlarından 
ITA-Aachen ve ITA-Gmbh yetkilileri ile 
yapılan görüşmelerde, ITA-Aachen’ın 
sektörde sahip olduğu know-how ve tec-
rübelerinin İTA-İstanbul aracılığıyla Türk 
tekstil sektörüne aktarılması konusunun ele 
alındığını söyledi. 

“İTA-İstanbul”un tüm tekstil ve hammad-
deleri ihracatçıları birlikleri ile ITA-Aac-
hen ortaklığında bu amaçla kurulduğunu 

vurgulayan Konukoğlu, Bayram Arslan ve 
Markus Beckmann’ın, ITA-İstanbul’un yeni 
materyaller ve ürünler geliştirilmesi, Ar-Ge 
faaliyetlerine ilişkin testlerin gerçekleşti-
rilmesi ve Ar-Ge danışmanlığı konularında 
sektöre sunacağı katkılara ilişkin bilgi 
verdiklerini kaydetti. 

Konukoğlu, Türk tekstil sektöründe yaşa-
nılan zorlukların aşılabilmesi için farklı 
çözümler ortaya konulması gerekliliği üze-
rinde durduklarını, İTA-İstanbul bünyesinde 
teknik tekstiller konusunda önemli çalışma-
lar gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. 
Tekstilde rekabet avantajı sağlayabilmek 
için yeni ürünler ve süreçler geliştirilmesi 
gerektiğini anımsatan Konukoğlu, “Teknik 
tekstillerin yanında geleneksel tekstilimizde 
de yeni yaklaşımlar geliştirilmeli. 

Sektörün gereksinimleri doğrultusunda 
makine verimliliğinin artırılması çalışma-
ları yaralı olacaktır” ifadelerini kullandı. 
Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında 
hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılabil-
mesi için katma değerli üretimin artırılması 
gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, “Sektör 
açısından inovasyon elzem bir konu. 

İnovasyonun disiplinler arası bir süreç 
olduğu gerçeğinden hareketle enerjiden 
inşaat malzemelerine, otomotivden medikal 
tekstile kadar pek çok alanda tekstil ve 
hammaddeleri sektörü çok önemli potansi-
yele sahip. 

Bu kapsamda, üniversiteler ve diğer 
bilimsel kuruluşlarla işbirliği içinde ortak 
çalışmalar yürütecek olan ITA-İstanbul’dan, 
sektördeki tüm paydaşların entegrasyonu 
ile daha verimli sonuçlar alınabileceğine 
inanıyorum” şeklinde konuştu. Gaziantep’te 
tekstil sektörünün gerek üretim gerekse 
ihracat anlamında önemli bir büyüklü-
ğe ulaştığına dikkati çeken Konukoğlu, 
Gaziantep’in bu gelişmelerden en üst 
düzeyde yararlanabilmesi için büyük çaba 
göstereceklerini, sözlerine ekledi. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA 
TEKSTİL AR-GE İLE DAHA 
DA GÜÇLENECEK

Güneydoğu 
Anadolu Tekstil 
ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 
(GATHİB) Başkanı 
Sami Konukoğlu, 
tekstilin artık 
hayatın her alanında 
olduğunu belirterek, 
“Toplum hayatında 
bu denli önem 
taşıtan sektörümüz, 
inavasyon ve Ar-
Ge ile daha da 
güçlenecek” dedi.
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ITM 2016 ISTANBUL Fuarında da hazır bulunacak olan RUNSHAN 
Örme Makinesi Ziyaretçilerinin şimdiden merakını zorlamaya de-
vam ediyor. 

RUNSHAN ÖRME 
MAKİNALARI KTM 2016 DA...

Tasarımı ve Makina Mühendisliğini baştan aşağıya yenilenmiş olan “RUNSHAN” örme 
Makineleri, dünya Pazarında (İtalya-Kore-Meksika-Fas-Hindistan-Peru-Venezuela) kendini 
kanıtlamış ve iyi bilinen en iyi örme makine üreticilerinin beraberinde yer almaya hazır 
durumdadır. 

Geçtğmz Nsan ayın da K. Maraş ta bu sene kncs gerçekleştrlen KTM 2016
Fuarında RETAŞ ın Türkye Mümesslğn yapmış olduğu RUNSHAN Markalı
Yuvarlak Örme Maknes fuara gelen zyaretçler tarafından oldukça lgyle kar-
şılanmıştır. Sahp olduğu kalte anlayışını dünya pazarına brçok kez kanıtlamış 
olan RUNSHAN Markası, 2015 yılı sonlarına doğru RETAŞ firmasıyla anlaşmaya 
varmıştır.RETAŞ, Türkye pazarında Kumaş üretclernn beklentlernn çok üzernde 
br Markayı satışa sunmaya başlamıştır.

ITM 2016 ISTANBUL Fuarında da hazır bulanacak olan RUNSHAN Örme Maknes
Zyaretçlernn şmdden merakını zorlamaya devam edyor.  
.

KTM 2016 K.MARAŞ Fuarından bazı görüntüler.

RUNSHAN ÖRME MAKİNALARI KTM 2016 DA...

KNITTING  MACHINERY
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ELEKTRONİK BİLGİSAYARLI 

ÇİFT PLAKA JAKAR MAKİNESİ

Oruç  Res Mah.       GİYİMKENT A:3 Blok      7. Sk. No:49       34235       Esenler - İSTANBUL
Tel:+90-212-4383377 Fax:+90-212-4382250  www.retasltd.com.tr e-mal:retasltd@gmal.com 

1-4 Hazran /2016
Uluslararası Tekstl 
ve  Makneler fuarı

7. Salon - 701 B
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2016 Yılında 
Dünyanın en büyük iplik 
fuarı Tüyap’ta gerçekleşti



İplik sektörünün önemli üreticilerinin katılımı ile Tüyap Fuarcı-
lık tarafından düzenlenen iplik sektörünün dünyadaki en büyük 
ticari etkinliği olan 13. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı,  4 - 6 
Şubat 2016 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 

Büyükçekmece, İstanbul’da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dünyanın en büyük ve kapsamlı iplik fuarı konumuna gelen İstan-
bul İplik Fuarı, çeşitli ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçileri bir 
araya getirerek küresel iplik ticaretine yön veren satış ve pazarlama 
platformu olarak göze çarpıyor. Fuar, ülkemiz iplik sanayisinin ihracat 
imkanlarını artırırken, yeni dağıtım kanallarının oluşumuna da imkan 
veriyor. Türk iplik sektörünün içinde bulunduğu büyüme trendine 
paralel olarak ortaya çıkan yeni pazarlara açılma ve gelişme isteğinin 
bir yansıması olarak Uluslararası İstanbul İplik Fuarı,  sektör için yeni 
ihracat fırsatları yaratmayı hedefliyor.

İstanbul İplik Fuarı’nın 2015’teki Büyük Başarısı 
2015 Şubat ayında eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik 
Fuarı ve Texpo Eurasia  Fuarı’nı 71ülkeden 22.325 ziyaretçi yoğun bir 
ilgiyle takip etti. 6 salon, 40.000 m2 sergileme alanında  30 ülkeden 
458 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde büyük bir başarıyla gerçekleşti.

İplik sektörünün yeni pazarlara açılması hedefiyle uluslararası pazar-
lama faaliyetlerine ağırlık verilen fuarda, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Hırvatistan, İran, Kosova, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Sırbistan, 
Ürdün olmak üzere 10 ülkeden Tüyap davetlisi olarak gelen profesyo-
nel alım heyetleri, katılımcı firmalarla buluşturuldu. Etkin pazarlama 
çalışmaları ile ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul İplik Fuarı, sağladığı 
ihracat fırsatları ile katılımcı firmalardan tam not alarak son 12 yılın 
en başarılı iplik fuarı oldu. Katılımcı firmalar ziyaretçi sayısı ve nite-
liğinden memnun kalırken, potansiyel müşteriler ile bir araya gelerek 
verimli bir fuar geçirdiler.

 
2016’DA İPLİK SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI 
BULUŞMA MERKEZİ YİNE İSTANBUL İPLİK FUARI 
OLDU.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcı firmaların en son 
trendler ve en yeni ürünlerini sektör ile buluşturacağı  İstanbul İplik 
Fuarı’nda, viskon, viskon karışımlı, akrilik, akrilik karışımlı, pol-
yester, pamuk, elastan, yün, polipropilen, polyamid, keten, naturel, 
rejenere, metalik, teknik, dikiş, nakış, naylon, el örgü, tekstüre, ipek, 
fantezi iplik çeşitleri, elyaflar, bobinler, masura ve makaralar bir arada 
sergilendi.

İplik sektörüne yön veren firmaların son ürün ve yeniliklerinin sergi-
leneceği 13.Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, sektörün Avrasya’daki 
kalbi olarak adlandırılıyor. 

Büyük buluşmanın kapısı 4 Şubat 2016’da açılırken; Türkiye’nin 
en prestijli fuarlarını organize eden ve farklı sektörlere ev sahipliği 
yapan Tüyap, her yıl olduğu gibi bu yıl da markasının gücüyle, sektör 
profesyonellerini ve ziyaretçilerini 6 Şubat 2016’ya kadar kapılarını 
açtı. 

Fuar
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İPLİK FUARI
RÖPORTAJLARI

13.  Uluslararası İplik Fuarı 2015 
yılına göre sönüktü diyemeyiz. Fakat 
makine fuarından ayrılması bizim 
için bir handikap, buda doğal olarak 

fuara ilginin azalmasına neden oldu diye 
düşünüyorum.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışı fuar takvim-
lerinin arka arkaya gelmesi, dünyada ve 
komşularımızda yaşanan olumsuzlarında, 
ciddi anlamda etkisi var. Dolayısıyla bizim 

için önemli olan artık ziyaretçilerin azlığı 
değil alıcı olması önemli, bu yıl ziyaretçi-
lerimiz arasında Mısır başta olmak üzere 
Asya ülkeleri, Fransa ve hatta Rusya bile 
bulunmakta.

Yurt içinde gerçekleştirilen, Fuarların artık 
çok iyi tanıtım ve AR&GE çalışmaları yap-
maları gerektiğini söyleyebilirim. 

13. ULUSLARARASI İPLİK FUARI 2015 
YILINA GÖRE SÖNÜKTÜ DİYEMEYİZ

2016 yılı iplik fuarında 2015 yılına 
oranla ciddi bir azalma var diyebili-
rim. Sektöre ait yurt içi ve yurt dışı 
fuar takvimlerinin birbirine yakın 

olmasını (Münich , PV-Paris veTexworld 
Fuarları gibi) bu azalmanın nedenlerinden 
biri olarakta gösterebiliriz. 

Her şeye rağmen yinede katılımcılardan 
umutluyuz. Genellikle ziyaretçiler arasında, 
İran, Ürdün,Rusya gibi ülkelerden  müşte-
rilerin de olması gözden kaçmadı. Sayıdan 
ziyade, alıcı müşterilerin olması izler için 

çok daha önemli.

Ayrıca fuar tanıtımlarında, yeterli çalış-
manın yapılması çok önemli, bunu çok iyi 
değerlendirerek, sektörle ilgili dünya fuarla-
rını yakından takip ederek, konseptleri ve 
tanıtımları hakkında çok iyi bilgi sahibi 
olmamız gerekir.

Kale İplik olarak AR&GE çalışmalarına hız 
vererek yeni pazarlar yaratmak için elimiz-
den gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. 

SAYIDAN ZİYADE, ALICI MÜŞTERİLERİN 
OLMASI BİZLER İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Tuba Doğru
(Kale İplik) AR&GE Uzmanı

İplik fuarı için 2016 nın yoğun geçtiğini 
söyleyemem, bu fuarda izim içi önemli olan 
ziyaretçi sayısının fazlalığı değil.Birde fuar 
takviminin arka arkaya gelmesi, ve yurt dışı 
fuarlarının da dikkate alınarak yapılması 
çok önemlidir.

Genel anlamda komşularımızda yaşanan 
gelişmeler, ihracatımızı ve üretimimizi 
etkilemektedir. 2016 yılını sıkıntılı geçece-
ğini göz önüne almamız rağmen, biz yine de 
umutluyuz.

Ertaş Tekstil - Şaban Karyağmaz
(Satış Pazarlama Yetkilisi)



Evren Mah. Bahar. Cad. No:6 Polat İş Mer. C Blok Kat: D:41 Güneşli/İSTANBUL
T:0212 2698282 F:0212 3257769 info@tekseltekstil.com.tr 
www.tekseltekstil.com.tr

Evren Mah. Bahar. Cad. No:6 Polat İş Mer. C Blok Kat: D:41 Güneşli/İSTANBUL
T:0212 2698282 F:0212 3257769 info@tekseltekstil.com.tr 
www.tekseltekstil.com.tr



58ÖRME DÜNYASI Mart - Nisan 2016

Kayra Tekstil Genel 
Koordinatörü 
Furkan Ortakaya, 
2016 tekstil 
sektörünü 
değerlendiriyor.

2015 yılı 3. çeyreğinden sonra 
iç pazarda kendini iyiden iyiye 
hissettiren bir yavaşlama gösteren 
tekstil sektörü, Türkiye’nin kendi 

iç dinamiklerinde bu tip dalgalanmalar 
yaşamaktan biraz olsun kurtulduğunda eski 
büyüme hızına dönebilir ancak kar payını 
arttırma yönünde ciddi bir takım çalışmalar 
yapması gerekiyor.

KAR PAYLARINDA BÜYÜK 
UÇURUMLAR VAR

Sektörün indirim politikalarını tekrar gözden 
geçirip duygusal davranışlardan daha çok 
ölçülebilir ve belli bir kar oranını korumaya 
yönelik yollar izlemesi gerektiğini belirten 
Kayra Tekstil Genel Koordinatörü Furkan Or-
takaya “Dünya markalarıyla Türk markalarını 
karşılaştırdığımızda pazar artışı, büyüme hızı 
gibi verilerden daha çok kar paylarında büyük 
uçurumların olduğunu görmekteyiz. Bu da 
markalarımızı rüzgar ters yönden estiğinde 
güçsüz bir durumda bırakacak ve büyüme 
hızını anlamsız kılacaktır” dedi.

YILDA DÜNYAYI 18 KEZ 
DOLAŞIYORUZ

Bunların yanı sıra tekstil sektörünün mev-
cut konjonktürde karşılaştığı problemleri de 
sıralayan Kayra Tekstil Genel Koordinatörü 
Furkan Ortakaya sözlerine şöyle devam 
etti: “Firma olarak AR-GE’ ye büyük önem 
vermekte, müşterilerimize her sezon farklı 
ürünler sunmak için büyük maliyetlere 
katlanmaktayız. Bu amaçla bünyemizde 
resmen bir AR-GE ordusu ( kendi kulvarı-
mızda en fazla kişi sayısı diyebiliriz ) istih-
dam etmekteyiz ve ekibimiz trend analizleri 
için gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlar, 
piyasa gezmeleri vb. amaçla yılda 725.000 

km yol yapmaktadır. Bu yılda dünyayı 18 
kez dolaşmak anlamına gelmektedir. Perso-
nel giderlerimizin yaklaşık %40’ını AR-GE 
ekibimize verilen ücretler oluşturmakta-
dır. Tüm bu zahmetlere katlanarak farklı 
ürünler tasarlayıp müşterilerimize sunarken 
fırsatçı, hak-hukuk tanımaz kişi/firmalar 
ürünlerimizi kopyalayarak bize maddi ve 
manevi büyük zararlar vermekte, önemli 
ölçüde satış-para kaybına sebebiyet ver-
mektedir. Bu durumla kendi avukatlarımız 
aracılığı ile mücadele etmeye çalışmakta, 
ürünlerimizi de tescil ettirmekteyiz. Ancak 
bu da firmamıza önemli sayılacak ölçüde 
maddi külfet getirmektedir. Halen fikri ve 
sınai haklar mahkemesinde sonuçlanmamış 
100’e yakın dosyamız bulunmaktadır.

KALİFİYE ELEMANLARI 
ÇABUCAK KAYBEDEBİLİYORUZ

Bildiğiniz üzere bugün işletmelerin en bü-
yük sorunları kalifiye personel bulamamak 
ve kalifiye personeli tutamamaktır. Şirket 
çalışanlarına önemli ölçüde yatırımlar ya-
parak yetiştirmekte, ancak yetişmiş eleman 
herhangi bir sebeple işletmeden ayrılmak-
tadır. Biz firma olarak çalışanı bünyemizde 
tutabilmek adına kendi çapımızda yapılması 
gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak gerek 
Türkiye’deki çalışan mantalitesinin (iş ah-
lakı vb.) tam oturmaması gerekse devletin 
sürekli çalışan yanında olacak, işvereni 
çalışana karşı zor durumda bırakacak politi-
kalar üretmesi sebebi ile kalifiye elemanları 
kolayca kaybedebiliyoruz. Özellikle halen 
yürürlükte olan 1475 sayılı kıdem tazminat 
kanununa göre çalışan kendisi işten ayrılsa 

da belli hizmet süresini doldurmuşsa taz-
minatını alabiliyor olması nerede ise birçok 
çalışanın toplu para alma isteği sebebi ile 
işten ayrılmasına sebebiyet vermiştir.Kali-
fiye personel probleminin çözümü ile ilgili 
meslek liseleri özendirilmeli, hatta işletme-
leri kendi içinde kalifiye personel yetiştiri-
lebilmesine yönelik destekler verilmelidir.

KIDEM TAZMİNATI FONU 
HALEN DEVREYE ALINMADI

Firmamız ithalat ve ihracat yapmaktadır. 
Hammadde ihtiyacımızı Türkiye’de yeterli 
entegre tesis olmaması ve yüksek maliyet-
ler sebebi ile yurt dışından karşılamak zo-
runda kalmaktayız. Bu ise sürekli gümrük 
maliyetlerinin artması nedeniyle işletmelere 
ilave yük getirmektedir. Polyester kumaş 
olarak ithal ettiğimizde %80, hazır giyim 
olarak ithal edildiğinde ise %30 vergi 
ödenmektedir. İthalatta ek gözetim vergileri 
kaldırılmalı, anti-damping oranları ise düşü-
rülmelidir. İhracatta ise devlet desteklerinde 
ihracat yapan firmalara pozitif ayrımcılık 
yapılmalıdır. Sübvansiyonlar yetersizdir. 
Bildiğiniz üzere rekabetin kıyasıya yaşan-
dığı bir dünyada büyük zorluklarla ticaret 
yapmakta ülke ekonomisine katkı sağla-
maya çalışmaktayız ancak bazı maliyetler 
işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkile-
mektedir. Bunlardan en önemlisi ise sigorta 
primlerinin yüksek oluşudur.

İŞLETMELER ZOR ŞARTLARDA 
TİCARET YAPIYOR

Yine bilindiği üzere işletmeler zor şartlar-
da ticaret yapmakta ürünlerini satmak için 
büyük zahmet ve maliyete katlanmaktadır. 
Bunun sonucunda ise emeğinin karşılığını 
alamamakta veya alırken güçlükler ile karşı-
laşmaktadır. Örneğin, Kıymetli evraka (Çek, 
Senet vb.) bağlı alacakların yaptırımlardaki 
(hapis yasağı gibi) hafifletmelerden dolayı 
tahsilat güçlükleri ya da tahsil edilememele-
ri. Cari hesaba bağlı alacaklardaki (Fatura, 
İrsaliye vb) borca itiraz sebeplerinden dolayı 
alacak ispat davalarının artması, bu davala-
rın uzun sürmesi, bu süre sonunda alacaklı-
nın ortadan kaybolması. Alacak davaları ile 
ilgili mahkemelere verilen yüksek teminat 
tutarları olarak değerlendirebiliriz.” 

KALİFİYE PERSONEL İÇİN MESLEK 
LİSELERİ ÖZENDİRİLMELİ

Röportaj
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Başkanlığa geçtiğimiz dönem 
de İstanbul şube başkanlığı 
görevini yürüten  Aykut Üstün 
tekrar seçildi. Yeni oluşan 

yönetim kurulunda DLK Kimya birim 
Direktörü Nabi Ertürk şube Başkan vekili 
, Lc Waikiki Mağazacılık’ ta Labelling 
Compliance olarak görev yapan Vol-
kan Yıldırım Sayman, Galata Sourcing 
bünyesinde görev yapan Canan Gül şube 
sekreteri olarak görev alırken, Diğer 
yönetim Kurul üyeleri Lefon Tekstil 
Planlama Müdürü Eren Topal İl koordi-
nasyon Kurulu üyesi, Altın İplik Pazar-
lama Direktörü Ali İhsan İnalöz  ve Akın 
Tekstil Konfeksiyon bölümü Pazarlama 
Müdürü Onur Yiğit bilirkişilik komisyon-
larında görev aldılar.

2016-17 yılında görev yapacak yönetim 

kurulu Tekstil sektörüne yönelik mesleki 
eğitimlerin yanısıra , sertifikalı Bilirki-
şilik eğitimleri , teknik İngilizce eğitimi,  
Hazırgiyim ve kumaş firmalarından gelen 
talepler  doğrultusunda İnspection ve 
inspektörlük , baskı ve baskı teknikleri , 
yuvarlak örme teknolojisi , denim kumaş 
ve denim yıkama ,Parça boya , etiket 
bilgisi eğitimleri düzenlemeyi planlıyor.

Tekstil sektörünün sorunları ve geleceği 
üzerine görüşlerini aldığımız şube başka-
nı Aykut Üstün şu an sektörün en büyük 
sorununun tahsilat sorunu olduğunu , 
ödenmeyen çekler nedeniyle sektörde bir 
güven bunalımının yaşandığını , uzun 
ödeme vadelerinin ve ödenmeyen karşı-
lıksız çeklerin küçük ölçekli firmaların 
yaşama şansını azalttığını ve sürdürülebi-
lirliğini engellediğini belirtti. 

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ 
ODASINDA SEÇİM HEYECANI 

İstanbul Şubesi 
Aralık ayındaki 
Genel Kurul 
ve seçimlerin 
ardından , görev 
bölümü yaparak 
faaliyetlerine 
başladı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Tekstil ve Deri 
Sektör Kurulu’nun düzenlediği “Tekstil 
Sektörünün Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” panelinde konuşan Şahinler 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Şahin, tekstil sektöründe Türkiye’nin 
potansiyeli büyük, moda ve tasarım 
bakımından İstanbul kadar dinamik bir 
şehir yok” dedi.

MÜSİAD Tekstil ve Deri Sek-
tör Kurulu’nun düzenlediği 
ve CPM yazılımın sponsor 
olduğu “Tekstil Sektörünün 

Sorunları ve Çözüm Önerileri” paneli dün 
Lazzoni Hotel’de gerçekleştirildi. MÜSİ-
AD Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Başkanı 
Mehmet Haluk Şahin’in moderatörlüğünü 
yaptığı panele Şahinler Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve OTİAD 
(Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği) 
Başkanı İlker Karataş katıldı.

Dünyada ve Türkiye’de tekstilin durumu-
nun değerlendirildiği panelde tekstildeki 
potansiyel ve fırsatlar ile sektörün karşılaş-
tığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 
Tekstil sektörünün durumunu değerlendiren 
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Şahin, tekstil sektöründe İstanbul’un 
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Tekstil Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli MÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirildi

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 
TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ BÜYÜK



Haber
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büyük potansiyeli olduğunu, moda ve tasa-
rım bakımından İstanbul kadar dinamik bir 
şehir olmadığını söyledi.

“TEKSTİL SEKTÖRÜNDE 
İSTANBUL’UN BÜYÜK BİR 
POTANSİYELİ VAR”

Moda ve tasarım bakımından İstanbul kadar 
dinamik bir şehir yok diye konuşan Şahin, 
“İstanbul’da dünyanın hiçbir yerinde olma-
dığı kadar tasarımcı ve tekstil mühendisi 
var. Tekstil sektöründe İstanbul’un büyük 
bir potansiyeli var. Bunun farkında olalım. 
Moda ve tasarım bakımından İstanbul kadar 
dinamik bir şehir yok. Çin’de Amerika’da 
bir şey aramamıza gerek yok.” dedi.

“TEKSTİL AÇISINDAN EN 
ÖNEMLİ OLAN ŞEY TEDARİK 
HIZI”

“Dünyada Türkiye’den başka 1 ayda 5 tır 
ürün üretecek ülke yok. Çin ve Amerika 
Türkiye için büyük pazar değil. Türkiye’nin 
hitap ettiği iki tür pazar var. Birinci pazar 
AB pazarı. AB’de fiyatlar rekabetçi. Alman-
ya’daki küçük mağazalar kayboluyor. AB 
pazarına hitap edeceksek, küçük mağa-
zalarla iş yapmamız çok zor. Türkiye’nin 
rekabet yapısını AB pazarına uydurursak 
iş yaparız” şeklinde konuşan Şahin, ikinci 
pazarın Rusya, Çin ve Ortadoğu olduğunu 
belirterek, “Rusların ambargolarla ve petrol 
fiyatlarından dolayı alım gücü düştü. Asgari 
ücret arttı. Ücretler yüzde 30 yükseldi. 
Ortadoğu’ya ve iç piyasaya yönelik ucuz iş 
gücü ve üretimle satış yapılabilir. Bu pazar-
da da çok fırsat var ama siyaset işimizi çok 
etkiliyor.” dedi.

Tekstilin sofistike katma değer yaratan 
noktalarına yatırım yapılırsa kazanılaca-
ğının altını çizen Şahin, şunları kaydetti: 
“Türkiye’nin kendi yaratıcılığıyla büyük bir 
potansiyeli var. Bunları arayıp bulmamız la-
zım. İnternetle ilgili çok çeşitli iş modelleri 
mevcut.

“TÜRK GENÇLERİ ÇOK 
YETENEKLİ VE ÇOK YARATICI”

Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan 
Şahin, konsantre olacaksınız ve vizyon 
sahibi olacaksınız, doğru yola gidip fo-
kuslanırsanız para kazanırsınız. İnternette 
business modelleri var. Onun için gençler 
yeni iş modelleri bulmaya odaklansın. Yeni 
satış tarzları bulsunlar. Vehbi Koç ve Sakıp 
Sabancı tekstil sektöründen zengin oldu. 

Gençler işe odaklansınlar. Türk gençler 
çok yetenekli ve çok yaratıcı.” İfadelerini 
kullandı.

“TEKSTİL SEKTÖRÜ 
MENSUPLARININ ÖZGÜVENLİ 
OLMASI GEREKİYOR”

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derne-
ği (OTİAD) Başkanı İlker Karataş ise 
sektörün çoğunluğunu KOBİ’lerin oluş-
turduğunu belirterek, “Nasıl bir sektörün 
mensubuyuz önce bunu içselleştirmemiz 
lazım. Sektörün temsilcilerinin özgüven 
eksikliği var. Bu sektörün mensubu olarak 
yüksek özgüven sahip olmamız gerekiyor. 
Tekstil sektörünün ihracatın hacmi 414 mil-
yar dolar. Türkiye yüzde 4’lük payı olarak 
dünyanın 6. büyük tedarikçisi konumunda. 
Ev tekstilinde ise 75 milyar dolarlık hacmi 
var, Türkiye dünyada 4. büyük tedarikçi 
konumunda. Çorap sanayisinde Çin’den 
sonra dünyanın en büyük tedarikçiyiz. İç 
giyimde de ön sıralardayız. Bu rakamlar 
bizim yüksek özgüvene sahip olmamız için 
yeterli.” değerlendirmesinde bulundu.

“KALİTELİ KOBİ 
YAPISINI YAKALARSAK, 
2023 HEDEFLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİRİZ”

Karataş, sektörün sorunlarının büyük oldu-
ğu gibi kazançlarının da büyük olduğunu 
belirterek, “Sektördeki sorunları birkaç baş-
lıkta sınıflandırabiliriz. Bu sorunlar sadece 
dışarıdan kaynaklanan sorunlar değil. Ba-
zen kendimizden kaynaklanan sorunlar da 
var. Birincisi bu sektörün yapısal sorunları 
mevcut. Ulusal bir tekstil politikamız yok. 
Fasonculuktan kurtulamadık. Bir marka 
üretemedik tekstilde. Tekstil ve hazır giyim 
sektörü hala Türkiye’nin en büyük sektörü, 
alternatifi yok. Her iki sektörde 1 milyo-
na yakın kayıtlı istihdam var.” ifadelerini 
kullandı. İyi planlama yapmadan stratejiler 
belirlenmesinin boşa kaynak harcamaya 
sebep olacağını kaydeden Karataş, “Kaliteli 
bir KOBİ yapısına sahip değiliz. Sektörde 
50-55 bin civarında firmanın varlığından 
bahsediliyor. 20 bin civarındaki firma 
üretici ve ihracatçı konumunda. Kaliteli 
KOBİ yapısını yakalarsak, 2023 hedeflerini 
gerçekleştiririz.” dedi.

“ŞİRKETLERİ MARKET YÖNETİR 
GİBİ YÖNETİYORUZ”

Karataş, şirketlerin basit yöntemlerle yöne-
tildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

“Büyümek için iyi bir ekiple çalışmak 
lazım. İş sahiplerinde bu ekibi kurma 
noktasında güven eksikliği var. Yanımızda 
çalıştığımız insanlara güvenmeliyiz. Şirketi 
iyi yönetmek için şirketin verilerine sahip 
olmak lazım. Strateji belirlemeden hareket 
edersek, rüzgara göre iş yapmış oluruz. 
Büyümeyi kafaya koyduysanız mutlaka 
kaynak kullanımı devreye girmeli. Özser-
maye ile bir yere kadar büyürsünüz. Kay-
nak kullanımını da kaliteli KOBİ yapısına 
ulaştıktan sonra yapmalıyız.

“KALİFİYE ELEMAN VE 
İNOVASYON ÖNEMLİ”

Osmanbey bölgesi 1,6 milyar dolar ihracat 
yaptı hazır giyim ve tekstilde. Sektörün ileri 
gitmesi için verilen teşvik ve desteklerden 
yararlanma noktasında da sıkıntılar yaşıyo-
ruz. Sektörün diğer sorunlarından biri ise 
kalifiye eleman. Sektör şu anda tıkanma 
noktasına geldi. Kalifiye eleman bulunmu-
yor. ‘Bu sektörden gelecek beklemeyin’ 
söylemleri gençlerin bu sektöre girmesine 
engel oldu. Kaliteli eğitimli insanların 
sayesinde sektörü bir yerlere taşıyacağız. 
2023 hedeflerine ulaştıracak şeylerden biri 
inovasyon. İnovasyonun tekstil sektöründe-
ki karşılığı tasarım. Kendi özgün tasarımla-
rımızla markalaşma evresini tamamlarız.

“HAM MADDE VE YARI MAMULE 
ULAŞMA NOKTASINDA SIKINTI 
YAŞIYORUZ”

İkinci olarak sektörün rekabeti engelleyici 
finansal sorunları var. Rekabetçi fiyata 
sahip ham madde ve yarı mamule ulaşma 
noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İçerideki 
sanayimizi korumak adına anti damping 
vergileri uygulanmakta. 

Bu tür koruma tedbirlerinin hepsine karşıyız. 
Şirketin sermaye yetersizlikleri var. Şirketi 
büyütmek yerine farklı yerlere yatırım yapı-
lıyor. Bu şirketlerin büyümesine ve sürdürü-
lebilirliğine engel oluyor. Siyasi alanda ya-
şanan olaylar siyasi risk primlerini artırıyor. 
Hem siyasi hem ekonomik istikrara ihtiyacı-
mız var. Son olarak sektörün vize problemi 
konjonktürel açıdan sorun. Irak, Libya ve 
Suriye vatandaşlarına uygulanan vizelerden 
kaynaklanan sorunlar da tekstil sektörünü 
etkilemekte.” Konuşmaların ardından CPM 
Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Pa-
lamut, Kemal Şahin’e ÇEKÜD’den sertifika 
takdim etti. İlker Karataş ise sertifikasını 
MÜSİAD Tekstil ve Deri Sektör Kurulu eski 
Başkanı Ahmet Yazıcı’dan aldı. 



Terrot’un patentli 
transfer teknolojisi 
bu gereklilikleri 
karşılama 
konusunda iyi 
bir örnek teşkil 
etmektedir

Kesintisiz ürün geliştirme 
Terrot’ta yüksek derecede 
önceliklidir. Alman yuvarlak 
örgü makina üreticileri, piyasa 

hakkında detaylı bilgi gerektiren ve yeni 
trendleri gözlemleyebilen müşteri ihtiyaçla-
rını tespit konusunda tecrübeliler. Terrot’un 
patentli transfer teknolojisi bu gereklilikleri 
karşılama konusunda iyi bir örnek teşkil 
etmektedir.

BODY MAPPİNG (DELİKLİ 
ŞEKİLLENDİRME) İÇİN TERROT 
TRANSFER TEKNOLOJİSİ

Bu transfer teknolojisi, özellikle kusur-
suz uyum ve fonksiyonellik içindeki spor 
kıyafeti ve aksesuarları üretmenin önemi 
bakımından E32 inceliğe kadar üretim yap-
ma imkanı sağlıyor. Nike gibi önde gelen 
spor giyim markaları bu teknolojiye hali 
hazırda ikna olmuş durumda: Nike markası 
bu işi ilerletti ve Portekiz milli takımının 
gelecek UEFA Avrupa Futbol şampiyonası 
için tedarikçiliğini yapmakta. Nike Vapor 
Kits özellikle bu örgü teknolojisini ustalıkla 

işledi ve bu iş “Nike AeroSwift Techno-
logy” olarak isimlendiriliyor.

Piyasa lideri, bu örgü teknolojisiyle, nefes 
alabilirlik, esneklik ve uyum özelliklerini 
hem tek hem de çift plakada birleştirmek 
için etkileşimde bulunuyor. Bu gelişmiş 
uyum özel desen tasarımlarıyla daha da 
zenginleştirilebilir. Nike markası, E18’e 
kadar olan geleneksel transfer makinalarıy-
la kıyas edildiğinde, bu yeni teknolojiyle 
üretilen ürünlerin % 10 daha hafif, % 50 
daha elastik ve ter emici olduğunu vurgulu-
yor.. Kurutma işlemi de dörtte bir oranında 
kısalıyor.

ITM’DE SERGİLENECEK OLAN 
MAKİNA MODELLERİ: UCC572 
AND SL4 T.A.7

UCC572 model çift plaka elektronik jakar 
makina İstanbul’da ITM 2016 fuarında 
sergilenecek. UCC572T transfer makinası 
Nike koleksiyonunun örüldüğü makinadır. 
Bu makina, çok renkli jakar spacer teknolo-
jisiyle donatılmıştır ve teknik tekstilden iç 
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TERROT’TAN SPOR 
GİYİM ÜRETİCELERİ İÇİN 
PATENTLİ TRANSFER 
TEKNOLOJİSİ

Portekiz Futbol Takımı oyuncularının üzerinde 
Terrot makinaları tarafından üretilen  AeroSwift  
teknolojili Nike Vapor Kit  ©Nike



giyime kadar değişik alanlardaki ürünlerin 
yapımı için sayısız seçenek sunmaktadır. 
Bu, 26” ve 36” arasındaki tüp sarım maki-
naların yanı sıra açık en kasa makinalarda 
da mevcuttur. Kumaş alt çektirme için iyi 
tasarlanmış kesme ve sarma teknolojisi, 
tüm kumaş eninde izler ve kırışıklar olma-
dan üretime olanak sağlıyor. 

Terrot UCC548 model makina, elektro-
nik çift plaka makina modelleri arasında 
tamamlayıcı bir emsal olarak düşünüldü. 
Güvenilirliği, etkili ve rahatça kontrol 
edilebilen 2-3 yol tekniği sayesinde, bu ma-
kina E40’a kadar olan inceliklerde sofistike 
desenler uygulayabilir.

 TREND 2016/2017: KALIN FEİN 

Gelecek sonbahar kış moda sezonu için 
öngörüler Milano, Paris ve New York gibi 
metropol şehirlerinde şimdiden belirlendi 
bile: Isıtma özellikli kalın fein örgü kumaş-
ları, üretim süreçlerindeki uygun teknik 
ekipman talebine üstün gelecek. Burada 
UCC548 ve UCC548T transfer makinası 
cevabı verecektir. 3 yol teknikle donatılmış 
E6’dan başlayan fein’lara uygulanabilir 

olarak bunlar, kısa kalın örgü için dünya 
moda gereksinimlerine ev sahipliği yapıyor 
ve geniş çaplı marka seçenekleri sunuyor.

PLATİNSİZ SL4 TEKNOLOJİSİ 
ÇİZGİSİZ HAM MADDE 
ÜRETİMİNİ GARANTİ EDİYOR.

ITM 2016 fuarında ikinci makina olarak 
Pilotelli marka SL4 T.A.7 sergilenecek. 
Bu tek plaka makina son derece güveni-
lir platin teknolojisine dayanır, özellikle 
elastan kullanımı, kullanıcı dostu operasyon 
ve düşük bakım özelliği açısından. Bu, 26” 
– 40” çaplar arasında ve E40’a kadar olan 
örgü kumaşlarında mevcuttur. Yeni patentli 

teknoloji, dikey çizgisiz üniforma yapıları 
oluşturmayı garanti ediyor. Diğer avantaj-
lar, platinlerde radial hareket olmadığından, 
üretimden tüylenmeden kaçınmayı ve ciddi 
enerji tasarrufunu içerir. Pilotelli Machine 
Tessili, bir Terrot Group markasıdır. Pilotel-
li tek plaka makinalar Terrot’un İtalya’daki 
ana merkezi olan Cazzago San Martino’da 
geliştirildi.

Sizi 1-4 Haziran 2016 tarihleri arasın-
da ITM İstanbul fuarında, salon 7 stand 
711A’da Terrot UCC572 ve Pilotelli Machi-
ne Tessili SL4 T.A.7 makina modellerimizi 
görmeye davet ediyoruz. 
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Pilotelli Macchine Tessili’den platinsiz teknoloji 
prensibi ©Terrot

Terrot makinaları tarafından üretilen AeroSwift  
teknolojili Nike Vapor Kit ©Nike

Cristiano Ronaldo’nun üzerinde Terrot makinaları tarafından üretilen  AeroSwift  teknolojili Nike 
Vapor Kit ©Nike
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TENCEL® VE MERİNOS YÜNÜ: 
PERFORMANS VE LÜKSÜN 
BİLEŞİMİ

Uzun yıllardır tercih edilen bir elyaf 
malzemesi olan merinos yünü, giyim ve ev 
tekstili sektörlerinde her devirde ham mad-
de olarak kullanılmıştır. Merinos yünü, lüks 
giyim segmentinde oldukça tercih edilen bir 
elyaftır. Kalite son derece ince ve gösterişli 
olabilir. TENCEL®, Merino yün ile karışım 
için ideal bir partnerdir. Nem yönetimi ve 
pürüzsüz elyaf yüzeyi gibi zenginleştirici 
faktörlerle birleşen merinos yünü, perfor-
mans ve lüksü seven müşterilere hitap eden 
tekstiller ortaya çıkarıyor.

TENCEL® VE MERİNOS 
YÜNÜNÜN BAŞARILI 
BİRLİKTELİĞİ

TENCEL® ve Merinos yünü, birlikte sayı-
sız başarıya imza atmıştır. 

Uluslararası markalar, bu elyaf ikilisini 
koleksiyonlarında başarıyla kullanıyorlar. 
Bu karışım, özellikle Avrupa ve ABD’li 
müşteriler tarafından tercih ediliyor. 

Tüketiciye dönük olarak yapılan analizler-
de, TENCEL®/Merinos yünü karışımının 
örme giysilerde sıklıkla kullanıldığı ise 
göze çarpan bir gerçek. 

Bu ikili, özellikle aktif giyim segmentinde 
ağırlıklı olarak kullanılıyor”, diyor Len-
zing CCO’su Robert van de Kerkhof. “Bu 
nedenle yeni sezonda faaliyetlerimiz yün 
kumaşlara odaklanacak. Klasik takımlar, 
elbise ve gömleklerle yün kumaş pazarını 
hedefliyoruz. Yüksek kar marjlarının oldu-
ğu lüks giyim segmentinde, yün karışımlar-
la pazar payımızı artırmak istiyoruz.

İKİ DÜNYANIN EN İYİLERİ

TENCEL® botanik kökenli bir elyaftır. 
Merinos yünü ise bir protein elyaftır. Bu 
elyaflar, iki dünyanın en iyi özelliklerini bir 
araya getiriyor. Merinos yünü ile birleşen 
ipeksi yumuşaklıkta bir döküme sahip 
TENCEL®, lüks dökümlü bir kumaştan 
yeni ve son moda siluetler ortaya çıkabile-
ceğini gözler önüne seriyor. 

TENCEL® elyafının pürüzsüz yapısı, TEN-
CEL®/Merinos yünü karışımlarında ciltte 
hoş bir his bırakır. Bu karışımın en ilgi 
çeken yanlarından biri de ısı düzenleyici 
özelliğidir. Nemi çok iyi emen her iki elyaf, 
ciltte hoş bir mikroklima yaratır. 

Bu özellik, sıcak iklimlerde ve fiziksel güç 
harcanan durumlarda  ayrıca önem kazanır.“ 
TENCEL®  ile birleşen Merinos yününün 
yaz mevsiminde daha kullanışlı, Merinos 
yünü ile birleşen TENCEL®  elyafının da 
kış mevsiminde daha kullanışlı hale gelmesi 
ise başka bir ilginç nokta,”  diyerek durumu 
açıklıyor Çin Ticari Tekstiller Direktörü 
Eric Chan. “Bu, karışımın her mevsim 
kullanılabileceği anlamına geliyor.”

TÜRKİYE MERİNOS YÜNÜ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR PAZAR

Dünyanın altıncı büyük tekstil ve hazır gi-
yim ihracatçısı Türkiye, küresel bir tedarik 
zinciri olmasının yanı sıra merinos yünü-
nün üretiminde de önemli bir rol oynuyor. 
Üretim son yıllarda ciddi anlamda bir ivme 
kazandı. Avrupa pazarı, coğrafi konumun-
dan ötürü Türk merinos yününden yapılan 
kumaş ve giysiler için önemli bir pazar. 

LENZING VE THE WOOLMARK 
COMPANY İŞBİRLİKLERİNİ 
İLAN ETTİ
Lenzing ve The 
Woolmark Com-
pany bir İşbirliği 
Anlaşması imzala-
yarak Avrupa’da 
düzenlenen son tek-
stil fuarlarında liyo-
sel elyaf TENCEL® 
ve merinos yünü 
partnerliğini gururla 
dünyaya duyurdu. 
Bu mükemmel elyaf 
ikilisi, lüks tekstiller 
ve aktif giyime yeni 
bir boyut getiriyor.



Haber

65 ÖRME DÜNYASI Mart - Nisan 2016

TENCEL® AND MERİNO 
WOOL: THE COMBİNATİON OF 
PERFORMANCE AND LUXURY

Merino wool has been renowned as a fiber 
material for a long time and has always 
been used as a raw material in clothing and 
in home textiles. In the high-end segment, 
Merino wool is a highly desirable fiber. 
Quality can be extremely fine and glossy. 
TENCEL® is ideal as a blending part-
ner for Merino wool. The properties of 
moisture management and a smooth fiber 
surface are enriching factors when combi-
ned with Merino wool and create textiles 
for customers who love both performance 
and luxury.

TENCEL® AND MERİNO WOOL 
ALREADY SUCCESSFUL

TENCEL® and Merino wool together 
have already recorded a large number of 
successes. International brands have been 
successfully using the fiber duo in their col-
lections. The blend is particularly popular 
among customers in Europe and the US. 
“In internal retail analysis, it is striking that 
the TENCEL®/Merino wool blend is often 
used in knitwear. 

The blend is used predominantly in the 
active wear segment”, says Robert van de 
Kerkhof, CCO Lenzing. “Therefore, in the 

new season our activities will focus on wo-
ven fabrics. Our goal is to target the woven 
fabric segment with high-quality fabrics 
for formal suits, clothes and shirts. We are 
operating with wool blends in a high-end-
segment with high margins and are interes-
ted in expanding this business.”

THE BEST OF TWO WORLDS

TENCEL® is of botanic origin. Merino 
wool is a protein fiber. The fibers unite the 
best of two worlds. TENCEL® stands for 
a silky smooth drape and the blend with 
Merino wool demonstrates that the luxuri-
ous flow of the fabrics can create new and 
fashionable silhouettes. 

The smooth fiber structure of the TEN-
CEL® fiber creates a pleasant sensation on 
the skin in TENCEL®/Merino wool blends. 
Thermal regulation is, however, one of the 
most interesting features of the blend. Both 
fibers absorb moisture vapour very well and 
create a pleasant micro climate on the skin. 

This is important particularly in warm 
climates and during physical exertion. “It 
is also very interesting that Merino wool 
becomes even more usable for summer with 
TENCEL® and TENCEL® becomes more 
suitable for winter as a result of blending 
with Merino wool,” Andreas Gürtler, 
Manager Business Development Outerwear, 
comments. “This means that the blend can 
be used whatever the season is.”

TURKEY İMPORTANT MERİNO 
WOOL FABRİC MARKET

Turkey is the world’s sixth largest exporter 
of textile and ready-to-wear, whose impor-
tance lies in the global supply chain and 
also takes an important role in the produc-
tion of Merino wool. The production was 
expanded in the last years significantly. 

Due to the geographic situation the Europe-
an market is one of the most important for 
Turkish Merino wool fabric and apparel. 

LENZING AND THE WOOLMARK 
COMPANY ANNOUNCED THEIR 
COOPERATION
Lenzing and The 
Woolmark Company 
signed a Coopera-
tion Agreement and 
proudly presented 
the partnership be-
tween the lyocell fib-
er TENCEL® and Me-
rino wool at recent 
textile trade shows in 
Europe. The perfect 
fiber duo introduces 
a new dimension to 
high-end textiles and 
active wear.



Origin Africa, 4 - 7 Ekim 2016 
tarihleri arasında Etiyopya ‘ nın 
başkenti  Addis Ababa ‘ da 6.sı  
gerçekleşecek olan bölgenin en 

büyük Uluslararası Tekstil ve Tekstil Ak-
sesuarları Fuarımızın satışları hızla devam 
etmektedir. Etiyopya, sektörünüz açısından 
rekabetin yok denebilecek kadar az olduğu 
bakir bir pazardır.

2015 yılında katılım gösteren firmaların 
birçoğu kiraladıkları alanı büyülterek 2016 
için yenileme yaptı. Ekte 2015 yılında katı-
lım göstermiş olan Türk firmaların ve diğer 
ülkelerden katılım gerçekleştirmiş firmala-
rın listesi yer almaktadır.

Etiyopya’da gerçekleşecek organizasyonu-
muza katılarak bu ülkeye ve Afrika’ya olan 
ihracatınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca Etiyopya 
COMESA birliğinde olduğu için 19 Afrika 
ülkesine gümrüksüz mal ticareti de yapabi-
liyorsunuz.

Etiyopya, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan hedef ülkeler arasında yer aldığından 
dolayı % 70 teşvikli bölgedir. 

Sınırlı sayıdaki alanlardan seçim yapmak 
için detaylı bilgi isteye bilirsiniz. 

Fuara katılımla ilgili geri bildiriminizi 
bekliyorum. 
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ULUSLARARASI TEKSTİL VE 
TEKSTİL AKSESUARLARI 
FUARIMIZIN SATIŞLARI HIZLA 
DEVAM ETMEKTEDİR

ORIGIN AFRICA FASHION WEEK 2016 KATILIMCI LİSTESİ
Firma İsmi Şehir Ürün Grubu m2

1 GENKİM KİMYA BURSA TEKSTİL KİMYA 15
2 KAR-MAK KARADENİZ MAKİNA İSTANBUL MAKİNE 21
3 MYD KİMYA BURSA TEKSTİL KİMYA 15
4 ÖZ ANADOLU KİMYA İSTANBUL TEKSTİL KİMYA 18
5 PLATİN TRANSFER TEKSTİL İZMİR TEKSTİL KİMYA 18
6 TURKUAZ MAVİ YEŞİL TEKSTİL BURSA KUMAŞ 24
7 URAS KİMYA İSTANBUL TEKSTİL KİMYA 21
9 EKSOY KİMYA ADANA TEKSTİL KİMYA 42
10 BZ JAKARLI DOKUMA BURSA KUMAŞ 18
11 ÖZ ÜÇEL TEKSTİL BURSA KUMAŞ 18



The Global Meeting of Textile Technology Giants

Teknik

Dünya Tekstil Teknoloji Devlerinin Buluşma Noktası

işbirliği ile / with the cooperation

Textile Machinery and Accessories
Industrialists Association

Tekstil Makine ve Aksesuar
Sanayicileri Derneği

“Bu Fuar 5174 sayılı Kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir”.
“This Fair is organized with the audit of TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) in accordance with the Law No.5174”

Shanghai Textile Technology & Service Exhibition Center
Tel: +86-21-62775353 - Fax:+86-21-62270002

noeltian@premiumfabric.com.cn

Çin Halk Cumhuriyeti Yetkili Satıs Temsilcisi 
Authorized Sales Representative in Republic of China

instagram.com/itm2016

facebook.com/itm2016

twitter.com/itm2016

linkedin.com/itm2016

google.com/+itm2016

1-4 JUNE / HAZ�RAN 2016

INTERNATIONAL TEXTILE MACHINERY EXHIBITION
ULUSLARARASI TEKSTİL MAKİNELERİ FUARI

www.itm2016.com.tr

TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.
T : + 90 212 867 1414 •  F : + 90 212 886 6901
www.tuyap.com.tr

TEKN‹K FUARCILIK A.
T : + 90 212 876 75 06  •  F : + 90 212 876 06 81
www.teknikfuarcilik.com
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Dün akşam saatlerinde Ankara’da 
meydana gelen hain terör sal-
dırısı sonrasında Tüm Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (TÜM-

SİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, bütün 
sivil toplum kuruluşlarını teröre karşı birlik 
olmaya davet etti.

Yaşar Doğan, gerçekleştirilen bu son 
saldırıyı Türkiye’nin birlik ve beraberli-
ğine atılmış bir bomba olarak nitelendire-
rek ‘şiddetle kınıyoruz’ dedi. TÜMSİAD 
Başkanı, birlik ve beraberliğimizi bozmaya, 
vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmaya 
yönelik terör saldırılarıyla zor günlerden 
geçtiğimize ancak bu saldırıların amacına 
ulaşamayacağına dikkat çekti. Bu hain 
saldırıların vatandaşlarımızın demokrasi ve 
huzur iradesini kırmaması gerektiğini ifade 

eden Doğan; “Bu güzel ülkemizin üzerinde 
yaşanan hain oyunlar karşısında ortak bir 
dil ve iradeyle karşı duruş sergilemeliyiz. 

Bütün sivil toplum kuruluşları olarak hep 
beraber toplu bir sesle terörü kınamamız 
gerekiyor. TÜMSİAD olarak buradan tüm 
sivil toplum kuruluşlarına birlik çağrısında 
bulunuyoruz. Gelin hep birlikte birlik ve 
beraberliğimize atılmış bu bombalara karşı 
tek ses olalım” diye konuştu.

Saldırının faillerinin bir an önce bulunarak 
hesap sorulması gerektiğine dikkat çe-
ken Doğan, “Bu elim saldırıda, yaşamını 
yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı 
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” 
dedi. 

TÜMSİAD GENEL BAŞKANI YAŞAR DOĞAN’DAN STK’LARA BİRLİK ÇAĞRISI

TERÖRE KARŞI 
TEK SES OLALIM
TÜMSİAD 
Başkanı, birlik ve 
beraberliğimizi 
bozmaya, 
vatandaşlarımızın 
huzurunu kaçırmaya 
yönelik terör 
saldırılarıyla 
zor günlerden 
geçtiğimize ancak bu 
saldırıların amacına 
ulaşamayacağına 
dikkat çekti.
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ÖZET: Projenin amacı insan yaşamını ko-
laylaştıracak kumaşlar üretmektir. Yaşadı-
ğımız ortamda kullandığımız kumaşları bir 
düşünelim, yaşamımızda ne kadar önemli 
yer tuttuğunu görürüz. İnsanlar sıhhi ve 
konforlu ortamlarda yaşamaya layıktır ve 
bunun için özellikli kumaş üretimi yapıl-
malıdır.

Nilüfer çiçeğinin su iticilik özelliği yüz-
yıllardır bilinmektedir. Teknolojideki son 
gelişmeler bu özellikleri veren mikro kap-
süller üretimini mümkün kılmıştır. Çalışma-
mız bu özellikleri içeren nano kimyasallarla 
yapılacaktır.

TAHMİNİ PROJE SÜRESİ

Varsayılan proje süresi 6 aydır.

TAHMİNİ PROJE BÜTÇESİ:

Basında yapılacak tanıtım bedelleri, yapı-
lacak testler için labaratuar ücretleri dâhil, 
tahmini proje bütçesi 250 bin TL.

PROJENİN AMACI

Nilüfer çiçeğinin özelliklerini taşıyan ve 
Nano teknolojiyle üretilmiş mikro kapsül-
lerin fular aplikasyonuyla, döşemelik ku-
maşlara aplike edilerek, kir-leke tutmazlık 
ve su iticilik kazandırmaktır. Kumaşa, bu 
özelliğinin yanında anti-bakteriyel özellik 

kazandırılacaktır.

PROJENİN KAPSAMI:

Nilüfer çiçeğinin su iticilik özelliği 
yüzyıllardır bilinmektedir. Teknolojideki 
son gelişmeler bu özellikleri veren mikro 
kapsüller üretimini mümkün kılmıştır.

Bu kapsülleri yapışma özelliği olan kim-
yasal maddeler yardımıyla, kullandığımız 
tekstil ürünlerine aplike edilecektir. Bu 
özellikteki tekstil ürünleri, kir – leke – su 
itici özellik kazanacaktır. Yeni nesil nano 
kimyasallar, şu an kullanılan kaplamalardan 
farklı olarak, hava alma özelliğine sahip 
olduğu için vücudumuza bir zararı yoktur. 
Ayrıca AB’nin istemediği karbon-8 türevle-
ri yerine karbon-6 türevleri kullanılacaktır. 
Ayrıca bu kumaşlara anti-bakteriyel özellik 
kazandırılacaktır.

Otomobillerin koltuklarına döşenen ku-
maşlar üzerinde özel bir çalışma yapağız. 
Kapalı bir ortam olan otomobilin içinde-
ki kumaşların temizlenmesi çok zordur. 
Üstelik otomobili sürerken oluşan hava 
akıları otomobilin içini tozla doldurmakta-
dır. Sağanak yağışlarda döşemelik kumaşlar 
ıslandığında koku yapmaktadır.  Aplikasyon 
yapılan kumaş, su-kir-leke tutmazlık özel-
liğini ve bakterilere karşı etkileri akredite 
edilmiş labaratuarlarda test edilecektir.       
Önce kumaşlara fular aplikasyonu yoluyla 

anti-bakteriyel uygulaması yapacağız. Se-
çeceğimiz anti-bakteriyel, çevreyi kirleten 
gümüş iyonları içermeyecektir. Onun 
yerine amonyum kuartener tuzları kullanı-
lacaktır. Bu projeyle kullanımı her geçen 
gün yaygınlaşan dokusuz kumaşlara da 
anti-bakteriyel uygulaması yapılacak ve bu 
çalışmaların neticeleri de akredite edilmiş 
test edilecektir.

YAKLAŞIM:

Basit döşemelik kumaşları farklı uygulama-
larla son yıllarda hızla gelişen oto koltuğu 
imalat sektörüne farklı bir yaklaşımla 
katkı koymak istedik. Farklılaşmayı özel 
üretilmiş nano kimyasallarla yapmayı tercih 
ettik.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇ:

Otomotiv sektörü ülkemizde hızla büyü-
mektedir. Gelişmiş tekstil sanayinin yanı 
sıra, oto yan sanayisi de ileri düzeye var-
mıştır. Ülkemizde üretilen tüm taşıtlar için 
kumaş ve araç koltuğu yapılmasının uzun 
bir geçmişi vardır. Son on yıldır yabancı 
yatırımcılar ülkemizde koltuk üretimi için 
sürekli yatırım yapmaktadırlar. Yukarıda 
saydığımız özellikteki kumaşlar, ülkemiz-
deki oto döşeme ve koltuk üretimi sektörü 
gelişecek, otomotiv sektörümüzün rekabet 
edebilirliği artacaktır. 
Kaynak teksarge.com

KİR - LEKE - SU İTİCİ ve 
ANTİBAKTERİYEL DÖŞEMELİK 
KUMAŞ ÜRETMEK



İlkokuldayken,  yaz  tatillerinde  bir  
akrabanın   yanında  terzi  çıraklı-
ğı  yapmaktaydım.  Okul bittikten 
sonra  1956 yılının  Eylül ayında 

İstanbul’a  gelerek  Yeşildirek’te  tekstil  
örme  makinaları ile ilgili bir işte  çırak  
olarak çalışmaya başladım.  Bir süre sonra, 
çıraklık, İşçilik,  ustalık,  derken,  17  yaşın-
da,  Teksif  Sendikası  Mahmutpaşa  Şubesi  
yönetim  kurulunda  görev  aldım.  Aynı  
zamanda  iş  yerimde  temsilcilik  görevi 
de  yapmaktaydım.  Bu görevi askerliğime  
kadar  devam  ettirdim.  Askerden döndük-
ten  sonra,  sendikadaki  görevime  ısrarla  
devam  etmem  istendi. 

Kendi  iş  yerimi  kuracağımdan dolayı, bu 
görevi kabul etmedim. 1973  yılında,  ortak 
olarak,   kendi  iş  yerimi  kurduğumda 
henüz yaşım 23 ‘tü.  Müthiş  bir  koşuştur-
mayla  devam  eden iş hayatımda,  aynı  za-
manda  Mesleğimle  ilgili kurslara  devam  
ediyordum. Bu arada   piyasada,  makine,  
montaj  ve  ustalık  işleri  yapmaktaydım.  
Yetmiş ve seksen yılları  arası  tekstil 
sektörü   çok  sıkıntılı  geçti.  İç piyasaya  
çalışıyorduk. Sıkıntımızı bir  nebze  gidere  
bilmek  için  1976.  Yılında,  Yeşildirek’ 

te  Örme  sanayicileri  derneğini  kurduk.  
Ve bu derneğin yönetim  kuruluna  seçile-
rek ikinci başkan  oldum.  Derken,  1981  
yılında  tekstilde  İhracat  patladı, sektör 
bir anda hareketlendi. .  Dört  ortak  bir  
ihracat  firması  kurarak  çok  yoğun  bir  
çalışma  temposuna  başladık, Gece gündüz 
demeden çalışarak,  İlk iş olarak, Fransa’ya  
t-shirt,  sweet shirt  ihraç  etmeye başla-
dık.  İhracatta  ilk  yıllarımız  idi, teknoloji  
yok,  bu  günkü  olanaklar  yok,  her  şeyi  
kendimiz  yapmak zorunda kalıyorduk.  
Modelleri bile kendimiz  çıkarıyorduk.  
Yıllar sonra stilistler,  modelistler oluştu.  
İlerleyen zamanlarda, Ortaklar,  şirketler,  
bataklar,  derken yıllar, yılları kovaladı. Bu 
yoğun tempoya artık kalbim dayanamadı ve 
1993 yılında  kalp  krizi  geçirdim.  Sonra 
mecburen  iş  yerini  kapatmak zorunda 
kaldım,  çünkü artık sağlığım benim için 
önemliydi. Çalışma  temposunu  düşürerek,  
daha  sonra  bir  kaç  tekstil  firmasında  
imalat  müdürlüğü  yaptım.  Çok  eski  bir  
dostum  ve arkadaşım  olan Rahmetli  Adil  
bey   (Adil  İkizoğlu )  Örme  sanayi  ve  
iş  adamları  derneğine    Başkan  seçilerek 
beni  telefonla  aradı. Rahatsızlığımdan  
dolayı  evde bulunduğum sırada ‘’ben  

derneğe  başkan  oldum  ama dernekten  
anlamam’’  diyerek, 2002  yılında  beni bu-
raya  çağırdılar.  Ögün den beri buradayım,  
Örme Sanayicileri  Derneğinde  yönetici  sı-
fatıyla  Teknik  danışmanlık  yapmaktayım.  
Aynı zamanda örme dünyası  dergisinde  
bana  ayrılan  köşede   sektörün  sorunlarıy-
la  ilgili  yıllarca  yazılar  yazdım.  Sevgili  
dostlarım,  meslektaşlarım,  ve  arkadaşla-
rım  yıl  2016  artık  yoruldum,  veda  vakti  
geldi  sizlere  ve  İstanbul’a  artık  Allaha 
ısmarladık diyorum.    Yarım  asırdır  çok  
sevdiğim  ve  saygı  duyduğum,  her  dalına  
çok  emek  verdiğim,  mesleğim  olan  örme  
Sektöründen  ve  siz  değerli  dostlarım,  
meslektaşlarım,  ve  arkadaşlarım’ dan  
ayrılmak  kolay  değil, ama işi tadında 
bırakma vaktidir diye düşünüyorum.  

Sizlere, ayrı  ayrı  selamlarımı,  gönderi-
yor,  sağlık,  mutluluk ve  huzurlu günler 
dilerken işlerinizde  başarılarla dolu yıllar 
temenni ediyorum. Sizlerden  helallik  
istiyorum,  bende   herkese  hakkımı  helal  
ediyorum.  Mayıs  ayında, hayırlısıyla kalan  
ömrümü  doğduğum  yer  olan köyümde,  
Taşköprü’de  geçirmek  üzere  İstanbul’dan  
ayrılıyorum. Elveda  Dostlarım !
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NİYAZİ YILDIRIM’IN 
ÖZ  GEÇMİŞİ
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Kariyer.net İstihdam Endeksi 
eylül ayı verilerini açıkladı. Yeni 
iş ilanı sayısı geçtiğimiz aya 
oranla yüzde 15 düştü. Düşüşe 

rağmen tekstil sektörü yine en fazla iş ilanı 
veren sektör olarak listedeki yerini korudu.
İstihdam Endeksi verilerine göre eylül ayın-

da 5 bin 945 başvuru yapılan ilan ile tekstil 
sektörü liderliğini korudu. Yapı 4 bin 810, 
üretim 4 bin 303, hizmet 3 bin 775, bilişim 
3 bin 551, sağlık 3 bin 516, ticaret 3 bin 
398, otomotiv 3 bin 360, turizm 2 bin 571 
ve Elektrik & Elektronik 2 bin 331 olarak 
devam etti.  teks arge

EN ÇOK ELEMAN 
ARAYAN SEKTÖR 
TEKSTİL OLDU
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Piyasada geçtiğimiz hafta kayda 
giren işlem yoktu (Ege). Döviz-
de, İthal pamuk fiyatlarında ve 
Borsalarımızdaki talep düşüşü 

pamukta iyimser havayı olumsuz etkiledi. 
Alıcı talepleri erteleniyor. Maliyeti daha 
ucuz pamuk arayışları başladı. Rakibimiz 
ülkeler ve Türkiye deki aracıları piyasa-
ları anlık olarak takip edip fiyatlarda hızlı 
düzeltmeler yapıyorlar. Finans enstrüman-
larını etkili olarak kullanan Uluslararası 
pamuk satıcısı büyük firmalar kendilerini 
her alışverişte garantiye alabiliyorlar. Şöyle 
ki alım veya satım yaptıkları anda bahsetti-
ğimiz enstrüman olarak; vadeli işlemlerde 
karşı işlem yapıyorlar. Bizim tüccarımız bu 

işlemi yurtiçindeki alışverişlerde daha sis-
teme dahil edemedi. Lisanslı depoya malı 
koymak belli bir zaman için para sıkıntısını 
gideriyor gibi görünse de unutulmamalı ki 
bu iş (pamuk alım satımı) direkt olarak arz 
ve talebe dayalı bir iştir.

Maliyet iplikçiye pahalı geliyor ise alter-
natif arayacaktır. Bu da var. Yani bir üretip 
artı iki kat da mal ithal etmek zorunda olan 
ülkede alıcı, yerli mala yüzde yüz bağımlı 
değildir. İthalata alışıktır. Bizler pamuğu 
uygun fiyata ve uygun kalitede satmak 
zorundayız. Bu bir gerçektir. Yıllardır söy-
lediğimiz gibi piyasayı arz ve talep belirler. 
Eğer üretimde etkili ve yararlı olmamız 

düşünülüyorsa ki bunun tartışılması bile 
abesle iştigaldir.

Hammaddeyi üretemiyorsak mamulde 
sürekliliğimiz olamaz. Taşıma suyla değir-
men nereye kadar döner. Üretimi devam 
ettirebilmek işin kazancına bağlıdır. Üretici 
kazanamıyorsa, geçici piyasa artışları 
sonrasında kırılgan bir ekonominin kurbanı 
olarak bu işin geleceği yok düşüncesinde 
ise sanayici çıkış yolunu buluyor fakat üre-
tici çaresiz ise müdahaleye, bu işi sağlam 
bir şekilde yönlendirmeye desteklemeye 
ve üretene güven sağlamaya ihtiyacımız 
vardır.  

İbrahim ÖNGÜNŞEN– BORSA AJANI
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HAMMADDEYİ 
ÜRETEMİYORSAK 
SÜREKLİLİĞİMİZ OLAMAZ



Türkiye’nin en prestijli ödülleri 
arasında yer alan “Teknoloji 
Ödülleri”nde geri sayım başladı. 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve 
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(TÜSİAD), Türkiye’nin teknoloji geliştiren 
ülkeler arasında yer almasını sağlamak, 
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik 
etmek amacıyla 12’ncisini gerçekleştirdi-
ği Teknoloji Ödülleri’nde finale kalan 36 
başvuru açıklandı.

İlk olarak 1997 yılında 30 başvuru ile 
hayata geçen Teknoloji Ödülleri’nde, bu 
dönem değerlendirmeye alınan 170 baş-
vuru ile rekor sayıya ulaştıklarını belirten 
12. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu 
Başkanı C. Müjdat Altay, “Teknoloji 
geliştirme alanında var olan yoğun rekabet 
ortamı, başvurulara da yansıdı. Teknoloji 
Ödülleri’ne verilen önem, bu alanda yatırım 
yapan firmaların aldıkları yolun aslında bir 
göstergesi. Bu, bugüne kadar ulaşılan en 
yüksek değerlendirmeye alınan başvuru 
sayısı. Başlangıçtan bugüne yapılan tüm 
başvuruların dörtte biri oranında olması, iş 
dünyamızın konuya ilgi ve inancının somut 
bir kanıtı” açıklamasını yaptı.

KOBİ’LER İNOVASYON 
YARIŞINDA HIZLI KOŞUYOR

Ar-Ge’nin uzun soluklu bir yatırım oldu-
ğunun, özel ve kamu alımlarında Ar-Ge’si 
Türkiye’de yapılmış ürünlere öncelik ve-
rilmesi gereğinin altını çizen Müjdat Altay, 
“Ar-Ge bana  Karadeniz’in meşhur çalgısı 
- tulumu hatırlatır. Bildiğiniz gibi tulum 
önce şişirilir, sonra müzik sesi duyulur.  
Türkiye’nin Ar-Ge tulumunun şiştiğine, 
artık müziği duyma zamanımızın geldiğine 
yürekten inanıyorum” dedi. KOBİ’lerin 
bu yarışta % 60 başvuru ile var olduklarını 
ifade eden Altay, şöyle konuştu: “Dördüncü 
sanayi devrimi ile gerçek dünya devasa bir 
bilgi sistemi haline geliyor. Görünen o ki 
daha radikal gelişmeler kapımızda. Bu yeni 

dünyada var olmak  ve rekabette ayakta 
kalabilmek için Ar-Ge ve inovasyon bilinci-
nin toplumun her katmanına yayılması şart. 
Türkiye’nin, Ar-Ge ve inovasyon serüve-
ninde, gelişmiş ülkelerle rekabet avantajı 
yakalamasına büyük katkı sağlayacaklarına 
inandığımız çalışmaları nedeniyle, tüm katı-
lımcılara teşekkür ederiz.” 

“HAYALLERİNDE SINIR 
TANIMAYANLARI 
DESTEKLEMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ”

Teknoloji Ödülleri’nin 12’ncisinde, makine 
imalattan bilişime, elektrik-elektronikten 
metalürji, malzeme, kimya, biyoteknoloji, 
tarım, gıda ve çevreye kadar pek çok alanda 
başvuru yapıldığına değinen Altay, “Ülke-
mizin geleceğine yatırım yapan alanında 
önemli şirketleri kamuoyuyla paylaşmayı, 
başarı hikâyelerini gündeme taşımayı, ha-
yallerinde sınır tanımayanları, dün olduğu 
gibi bugün de desteklemeyi sürdüreceğiz” 
dedi. Toplantıda toplam başvuruların 
% 34’ünün bilişim, % 29’unun makine 
imalat, % 17’sinin elektrik-elektronik, % 
11’inin malzeme-kimya-çevre, %9’unun ise 
biyoteknoloji-yaşam bilimleri sektörlerinde 

gerçekleştiği ifade edildi.

“Bu yıl finale kalan başvuruların 30’u ürün, 
6’sı ise süreç odaklı Ar-Ge ve yenilikçi 
çalışmalardan oluşuyor” diyen Altay, bu 
dönem başvurularının yüzde 60’ının KOBİ, 
yüzde 40’ının ise büyük ölçekli firmalardan 
olmasının memnuniyet verici olduğunu 
belirtti. 

YURT ÇAPINDA 23 İL KATILDI

Geçen dönem yurt çapında 19 ilden katılım 
sağlanırken, bu yıl başvuru alınan il sayısı-
nın 23’e yükseldiği belirtildi. Altay, en çok 
başvuruyu gerçekleştiren illerin başında 
İstanbul’un (%39) geldiğini, onu sırasıy-
la Ankara (% 25), Kocaeli (% 7), İzmir 
(% 6) ve Bursa’nın (% 5) takip ettiğini 
dile getirdi. Diğer iller Adana, Balıkesir, 
Bilecik, Çanakkale, Çorlu, Denizli, Düzce, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karabük, 
Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Osma-
niye, Sakarya ve Tarsus olarak ifade edildi. 
12. Teknoloji Ödülleri’nin sahiplerini 
bulacağı Teknoloji Kongresi, teknoloji@
insan teması ile 30 Mayıs 2016 tarihinde 
Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de 
gerçekleştirilecek. 

İŞ DÜNYASI GELECEK 
HEDEFLERİNE  ‘TEKNOLOJİK 
KALKINMA’ İLE ULAŞACAK
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Marka ve Pazarlama 
Yönetim Danışmanlığı 
şirketi Markam 
Sen, yönettiği 
markaların Marka 
Kimliği’nin ve tüm 
görsel tasarımlarının 
yaratılmasında 
çözümü yurt dışından 
getirmeye karar verdi. 
Avustralya’lı Tasarım 
firması Zero 21 ile 
yollarını birleştirme 
kararı alan Markam 
Sen ilk olarak kendi 
kurumsal kimliğini 
yenileyerek işe başladı.

Marka ve Pazarlama Yönetim 
Danışmanlığı şirketi Markam 
Sen, yönettiği markaların 
Marka Kimliği’nin ve tüm 

görsel tasarımlarının yaratılmasında çö-
zümü yurt dışından getirmeye karar verdi. 
Avustralya’lı Tasarım firması Zero 21 ile 
yollarını birleştirme kararı alan Markam 
Sen ilk olarak kendi kurumsal kimliğini 
yenileyerek işe başladı. 

LOGO MARKA’NIN 
MÜHÜRÜDÜR

Satış ve Pazarlama’nın her kademesinde 
geçen 20 yıllık tecrübesini İstanbul’da 
kurduğu danışmanlık şirketi Markam Sen 
ile yeni markaların ve hali hazırda faaliyet 
gösteren markaların tüm marka ve pazarla-
ma süreçlerinin yönetimini gerçekleştirerek 
sunan Markam Sen’in Kurucusu ve Genel 
Koordinatörü Nagihan Ünüvar, Avustralyalı 
Tasarım firması Zero 21 ile yollarını birleş-
tirme kararı aldı. 

Daha önce yönettikleri bazı projelerde 
çözüm ortağı olarak çalıştıkları Zero 21’in 
tasarımlarını markayı yaratırken kullandığı 
yöntemlerin Markam Sen’in marka kimlik 
çalışmalarına uyumundan bahseden Nagi-
han Ünüvar şunları söyledi “Marka Kimli-
ği, bir markanın hedef kitlesi ile buluştuğu 

o ilk anda tüketicisinin zihnine yerleşen 
mühürüdür. Marka kimliğini oluştururken, 
logosunun, renklerinin, marka vaadi ve 
hikayesi ile uyumlu olması, onu yansıt-
ması, duruşu ile ben buradayım demesi ve 
benzersiz olması gerekiyor. Markam Sen 
olarak hedefimiz global markalar arasına gi-
ren Türk markaları yaratmak. İddialıyız ve 
çözüm ortaklarımızın da bizim gibi iddialı, 
farklı, yaratıcı olmasını istiyoruz. Zero 
21’in yaratıcı çözümleri, global bakış açısı, 
tecrübesi bizim için önemli”

SINIRLARI ZORLAYAN 
TASARIMCI

Zero 21’in Kurucusu Tim Leurs ise Türki-
ye’deki firmaların logo ve kurumsal kimlik 
çalışmalarına önemli katkı sağlayacaklarını 
belirterek şunları söyledi “ 20 yılı aşkın 
süredir, Hollanda ve Avustralya’da yerel 
hükümetler de dahil olmak üzere, Amcor, 
Bridgestone-Firestone, KPMG, NAB, Pors-
che, Unilever gibi firmalara tasarım hizmeti 
sunduk. Durdurulmaz bir merak, analitik 
bakış açısı ve edindiğimiz tecrübe ile sınır-
ların üzerine çıkan çalışmalar gerçekleştir-
dik. Markam Sen ve Zero 21 artık güçlerini 
biraraya getirdi. Amacımız, tecrübemiz ile 
markalara en iyi hizmeti sunmak, ihtiyacını 
en iyi şekilde belirlemek ve yol boyunca 
rehberlik etmektir” dedi. 
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GLOBAL TÜRK MARKALARINI 
AVUSTRALYA’LI TASARIMCI 
YARATACAK





Sonbaharda 
hareketlenmeye 
başlayan işe alımlar 
2016’nın ilk ayında 
yüzde 15 oranında 
artış gösterdi. 
En çok iş ilanı 
eğitim sektöründe 
verilirken, iş 
arayanlar da yeni 
yıla umutlu başladı. 
İş başvuruları 
yüzde 21 oranında 
yükseldi.

İş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.
com, iş ilanları ve ilanlara yapılan baş-
vurular doğrultusunda, 2016 Ocak ayı 
istihdam raporunu hazırladı. Rapora 

göre bütün sektörler genelindeki iş ilanla-
rında yüzde 15, iş başvurularında yüzde 21 
oranında artış oldu.

Eğitim ve hemen ardından gelen turizm-
otelcilik, yılın ilk ayında en fazla iş ilanı 
verilen sektörler oldu. 

Eğitimde en çok İngilizce ve branş öğret-
menleri aranırken, bütün sektörler genelin-
de satış temsilcisi, yine en fazla talep gören 
pozisyon olmaya devam ediyor. Yapı-inşaat 
sektörü, ilan sayısı açısından geçen yılın 
son aylarındaki durumunu korudu. Bilişim 
ve hizmet sektörlerindeki ilanlarda da ufak 
da olsa artışlar var. 

İlk 10 sektörde en çok aranan kişiler ise 
şöyle... 

Eğitim: 3500 kişi. Yine en fazla talep İngi-

lizce öğretmeni ve branş öğretmenine. 
Turizm-Otelcilik: 2000 kişi. En çok garson 
aranıyor. 
Yapı-İnşaat: Başta inşaat mühendisi olmak 
üzere 1500 kişi bu dönemde aranıyor. 
Perakende: Ağırlıklı satış danışmanı olmak 
üzere 2000 kişi aranıyor. 
Hizmet: Başta müşteri hizmetleri sorumlusu 
olmak üzere farklı alanlarda 1500’den fazla 
kişi aranıyor.  
Üretim-İmalat: 1300 kişi. Üretim sorumlusu 
en fazla aranan kişi.
Tekstil: En fazla satış temsilcisine ihtiyaç 
var. Yaklaşık 800 kişi alınacak.
Gıda: İlan sayısında geçen yılın son ay-
larıyla benzer gidiyor. Çoğunluğunu gıda 
mühendisleri ve satış temsilcilerinin oluş-
turduğu toplamda 1500 kişi aranmakta. 

Sağlık-Tıp: 1300 kişi aranıyor. Her zaman 
olduğu gibi en fazla ihtiyaç, uzman doktor 
ve hemşirelerde görülüyor. Ameliyathane, 
yenidoğan ve yoğun bakım hemşireleri öne 
çıkıyor. Hasta danışmanlığı, tıbbi kadro 
dışında en fazla alım yapılan alan.  Bilişim: 
700 kişi. En çok aranan kişiler, yazılım ve 
mobil yazılım uzmanları.

EN FAZLA ALIM SATIŞ VE 
PAZARLAMADA 

Ocak ayında bütün sektörler genelinde yine 
en çok satış-pazarlama kadroları için iş ilanı 
verildi. 
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En Çok İlan 
Yayınlanan Sektörler 
(İlk 10)

Sektörler 
İçindeki 
Oranı 

1-EĞİTİM % 10 
2-TURİZM-OTELCİLİK % 8 
3-YAPI-İNŞAAT % 7 
4-PERAKENDE % 6
5-ÜRETİM-İMALAT % 6
6-HİZMET % 6
7-TEKSTİL % 5
8-BİLİŞİM % 5
9-GIDA % 4
10-SAĞLIK-TIP % 4

EN ÇOK İLAN YAYINLANAN POZİSYONLAR (İLK 10)
BÜTÜN 
POZİSYONLAR 
İÇİNDEKİ ORANI

1-SATIŞ TEMSİLCİSİ % 13
2-İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ % 12
3-KASİYER % 8
4-MUHASEBE ELEMANI % 7
5-GARSON % 7
6-SEKRETER % 5
7-ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ % 5
8-YÖNETİCİ ASİSTANI % 4
9-DEPO ELEMANI % 3
10-MAKİNE MÜHENDİSİ % 3

HANGİ SEKTÖRDE 
KAÇ KİŞİ ARANIYOR?



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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KARŞILIKSIZ ÇEK İÇİN ADLİ 
PARA CEZASI (ÖDENMEMESİ 
HALİNDE HAPİS CEZASI) 
YERİNE İDARİ YAPTIRIM 
DÜZENLENMİŞTİR. 

Karşılıksız çek düzenlenmesi halinde hami-
lin şikayet hakkı kaldırılmış bunun yerine 
savcılıktan “çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağına karar verilmesi” talebinde 
bulunma hakkı tanınmıştır. 

Bu başvuru da 6 aylık süreye tabi tutul-
muştur. Yeni uygulama ile, hamilin talebi 
üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından her 
bir çek yaprağı için çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararı verileceği düzen-
lenmiştir. 

Ayrıca dolandırıcılık amacıyla karşılıksız 
çek keşide edilmesi halinde keşideci hak-
kında dolandırıcılık suçu nedeniyle cezai 
takibat yapılabilecektir. Yasak kararlarına 
karşı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
kanun yoluna ilişkin hükümlerinin uygulan-
ması düzenlenmiştir. Buna göre de, Savcılık 

kararına karşı 15 günlük süre içerisinde ha-
mil veya keşideci Sulh Ceza Mahkemesi’ne 
başvurabilecektir. 

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararının TCMB kayıtlarına işlendiği 
tarihten itibaren 10 yıl geçmesiyle Merkez 
Bankası tarafından res’en silineceği ve 
bunun ilan edileceği düzenlenmiştir. 

10 yıllık süre dışında çekin üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanuni 
ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 
sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt 
faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi 
ile birlikte tamamen ödenmesi halinde ve 
ayrıca hamilin talebini geri alması halinde 
de yasak kararının kaldırılacağı düzenlen-
miştir. 

Yeni değişiklikle mevcut karşılıksız çek şi-
kayetleri ile ilgili olarak soruşturma aşama-
sındaki dosyalarda savcılıklarca, yargılama 
aşamasındaki dosyalar için mahkemelerce 
çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı 
kararı verilecektir. Yargıtay aşamasındaki 

Makale

Av. ESAD FATİH BAYAR

KARŞILIKSIZ ÇEKLER
Çek düzenleme ve 
çek hesabı açma 
yasağı kararının 
TCMB kayıtlarına 
işlendiği tarihten 
itibaren 10 yıl 
geçmesiyle Merkez 
Bankası tarafından 
res’en silineceği ve 
bunun ilan edileceği 
düzenlenmiştir. 
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dosyalar ise mahkemelerine iade edilecek 
ve mahkemeler tarafından duruşma yapıl-
maksızın yasaklama kararı verilecektir.

MATBU HAMİLİNE ÇEK DEFTERİ 
YAPRAĞI KULLANMADAN 
ÇEK ÜZERİNE EL YAZISI İLE 
HAMİLİNE YAZILARAK ÇEK 
KEŞİDESİ HALİNDE HAPİS 
CEZASI KALDIRILMIŞ OLUP, 
YERİNE İDARİ YAPTIRIM 
GETİRİLMİŞTİR

5941 sayılı Yasanın 7. maddesinin doku-
zuncu fıkrasında yer alan “1 yıla kadar ha-
pis” ibaresi “Cumhuriyet savcısı tarafından 
300 TL’den 3000 TL’ye kadar idari para” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Böylece, hamiline çek defteri yaprağı kul-
lanmadan hamiline çek düzenleme fiili için 
öngörülen adli nitelikteki yaptırım, idari 
nitelikte bir yaptırıma dönüştürülmüş olup, 
bu konuda uygulanan hapis cezasına da 
son verilmiştir. Bu konuda da lehe uygu-
lama tatbik edilecek ve geçmişteki cezalar 
ile şimdiki yargılamalar tüm sonuçları ile 
birlikte kaldırılıp, yerine idari nitelikteki 
yaptırım uygulanacaktır.

Çeklerin karşılıksız çıkan kişilere her bir 
çekle ilgili olarak, 1.500 güne kadar adli 
para cezası getirilmiş olup adli para ceza-
sının ödenmemesi halinde ise hapis cezası 
uygulanmaktadır.  

Karşılıksız çek verenler eğer çeki yasal fai-
zi ile ödemesi halinde ya da çek alacaklısı-
nın şikâyetten vazgeçmesi halinde mahkûm 
olması için açılan davalar düşmektedir.

Çek düzenleme ve çek açma yasağı getiri-
len kişilerin ellerindeki çekleri bankalara 
iade etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca çek yasağı getirilen kişiler tebliğ 
aldıktan sonraki on gün içinde, önceden 
düzenleyip verdiği çekler varsa ise bunların 
düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa 
lehtarlarını da göstermek suretiyle, bankaya 
liste halinde vermek zorundadırlar. 

Eğer bu kişiler karara uymayıp ellerindeki 
çekleri düzenlemeleri halinde Bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya 
kalacaklardır. 

Çek sahiplerinin hesap açtırırken bankaya 
verdikleri adres tebligat adresidir. Çek 
sahipleri Adresini bankaya yanlış bildirmesi 

veya adres değişikliğini bankaya bildirme-
mesi bu adrese çıkarılan tebligatı geçersiz 
kılmamaktadır.

Çek yaprakların kaybedilmesi durumun-
da çek sahibi, bankaya yazılı olarak bilgi 
vermeli, savcılığa başvurarak mahkemeden 
çek iptal/tedbir kararı aldırmalıdır. Banka-
nın çeki ödememesi için mahkeme kararı 
veya savcılığın bankaya ödememe talimatı 
vermesi gerekmektedir.

Çekin banka aracılığı ile değil keşideci 
tarafından hamile elden ödenmesi duru-
munda, ödenen çekin mutlaka bankaya iade 
edilmesi gerekmektedir.

ÇEK KARŞILIKSIZSA NE 
YAPILMALIDIR?

Hamilin başvurma hakkını kullanabil-
mesi için, çeki süresinde ibraz etmesi ve 
tamamen veya kısmen ödememe halinin şu 
belgelerden biriyle saptanması gerekir:

• Resmi bir belge, “Protesto”

• Muhatabın (Bankanın) ibraz gününü de 
gösteren çek üzerine yazacağı tarihli bir 
beyanı

• Takas odasının çek vaktinde teslim edildi-
ği halde, ödenmediğini gösteren tarihli bir 
beyanı

Protesto veya buna denk tespitlerin, ibraz 
süresinin geçmesinden önce yapılması ge-
rekir. İbraz, sürenin son gününde yapılırsa, 
protesto veya buna denk tespit, izleyen iş 
gününde de yapılabilir. Hamilin yukarı-
da sayılan belgeler ile durumu saptaması 
halinde, cirantalara, düzenleyene ve diğer 
çek borçlularına karşı başvurma haklarını 
kullanabilecektir. Hamilin, başvurma hak-
ları, ibraz süresinin bitiminden itibaren 6 ay 
geçmekle zaman aşımına uğrar.

İLERİ KEŞİDE TARİHLİ 
ÇEKLERİN İBRAZI 
31/12/2017 TARİHİNE KADAR 
YASAKLANMIŞTIR 

Türk Ticaret Kanunu’muzda yer alan “çekte 
vade olmaz , çek görüldüğünde ödenir” 
düzenlemelerine rağmen keşideciler çekin 
üzerine düzenlenme tarihi olarak ileride 
gelecek olan bir tarihi yazarak, çekte vade 
uygulamasını fiilen gerçekleştirmektedir-
ler. Hamil de çeki bu şekilde kabul ederek 
esasen çekin üzerinde yazılı vadeyi kabul 

etmiş olmaktadır. Ancak yaşanan genel eko-
nomik krizler esnasında hamillerin ellerinde 
bulunan ileri keşide tarihli çekleri Ticaret 
Kanunu’nun “çek ibrazında ödenir” hükmü 
gereğince bankalara (üzerinde yazılı keşide 
gününden önce) ibraz etmelerinin, keşide-
cilere dolayısıyla reel sektör ve ekonomiye 
etkisi sebebi ile 2009 yılından bu yana 
çıkarılan yasal düzenlemelerle ileri keşide 
tarihi taşıyan yani bir anlamda vade içeren 
çeklerin üzerinde yazılı gününden (vadesin-
den) önce ibrazı yasaklanmaktadır. Eski dü-
zenlemeye göre 31/12/2011 tarihinde sona 
ermiş olan ibraz yasağı, bu yasa değişikliği 
ile 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

ÇEK YAPRAKLARI 
KULLANIRKEN ŞU HUSUSLARA 
DİKKAT ETMELİSİNİZ;

a-) Çek sahipleri, Hamiline çek düzenle-
mek istediklerinde “tacir hamiline” veya 
“tacir olmayan hamiline” çek defterlerini 
kullanmalıdır.

b-)Çek düzenlenirken, keşide yeri, keşide 
tarihi, çek tutarı, keşidecinin adı ve soyadı 
ile emrine düzenlenen kişinin adı – soyadı 
veya unvanı okunaklı şekilde yazılarak im-
zalanmalıdır. Çekin geçerliliğini etkileyen 
bu kısımlar boş bırakılmamalıdır.

c-)Çek düzenlendikten sonra çek üzerinde 
herhangi bir düzeltme yapılması gerekiyor-
sa yapılan düzeltme mutlaka çeki düzenle-
yen kişinin imzası/parafı ile yapılmalıdır.

d-)Tüzel kişi tarafından düzenlenecek 
çeklerde çeke imzasını atan yetkilinin ad ve 
soyadının belirtilmesi kanunen gereklidir.

e-)Çek yapraklarının çek sahibi tarafından 
doldurulması gereken kısımları doldu-
rulmadan, boş olarak imzalanıp hamile 
verilmemelidir.

f-)Bankalardan alınan çek karnelerinin 
özenle saklanması gerekmektedir.

 Görüldüğü üzere Mevcut yasa suistimale 
açık. Bunun önlenmesi için tek yol hapis 
cezası değil. Meselenin, ‘yapanın yanı-
na kâr kalıyor’ anlayışından çıkarılması 
gerekiyor.

Kanun içeriklerinin sık sık değişmesinden 
dolayı takip etmek bir hayli zorlaşmaktadır. 
Örsad Hukuk Danışmanı olarak siz değerli 
üyelerin her zaman yanında olduğumuzu 
bilmenizi isteriz. 

Makale








